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  إهـــــداء

  ..أهدى مثرة جهدي املتواضع بكل فخراً و اعتزاز 

  

       دعواا احلنونة عن مـسمعي أبـداً        بىل تلك الرائحة العطرة والسرية احلسنة إىل من مل تغ          مربييت وقدويت  إ    إىل 
 .أول مثرات جهد ابنتك احملبة املوارى حتت الثرى ) نوير اجلزاع ( احلبيبة  يا روح جديت إليِك

  

وتقديراً هلا ، إىل من محلت       قدويت وحبيبيت وصديقيت ومربييت وقطعة قليب الذي يضخ حباً وإخالصاً واحتراماً             إىل 
ودفعتها للعلم بكل قوة وبنظرة أمل وتفاؤل واعتزاز ، وبعبارات عظيمة ومـشاعر             ،  حقيبة طفلتها الصغرية كل صباح      

 . خري اجلزاء ينأمدها اهللا بالصحة والعافية وجزاها ع) أمي احلبيبة ( رقيقة إىل قرة عيين وروحي اليت تعيش بداخلي إىل 
  

والدي الغايل العزيز الذي محل من امسه الكثري والكثري ، فخري وذخري وسندي وقـدويت               ) حبيب  (  احلبيب   إىل 
  خري اجلزاء أمده اهللا بالصحة والعافية وجزاه عين. يف التواضع واإلحسان واحلب والتسامح والطيبة والعطاء 

  

 الصغريات احلبيبات علـى   )  و رىب     جنود و شذى   (وزهوره الثالث   ) ساير  ( إىل أخي الكبري ومستشاري القدير       
بإذن اهللا سأكون جبانبكن كما هو والدكن الذي مل يغب عـىن            ،   رسالتها من ملسان الربيئة      عمتهن اليت مل ختلُ   قلب  
أخته ومتطلباا الكثرية     حتمل التسهيل يل الكثري من الدعم و     وقف جبانيب وقدم  الذي   ) مسري (  العزيز يإىل أخ  .   حلظة
قرة عيين الذي شاركين    ) صاحل  ( إىل أخي الصغري احلبيب      . دمع عيين  وبشاشة ختجل قليب وت     ، قة بصدر رحب  واملره

 أموتـو إىل أخيت احلبيبة     .السهر على إعداد حبوثي وواجبايت إىل من مسح دمعة تعيب بتعاونه وتشجيعه ووقفاته الرائعة               
.  و تندر فيما سواها       دعم واملساندة املميزة اليت توجد لديها     رفيقيت اليت حتملت مشاغلي وقدمت يل ال      ) هيام  ( روحي  

  . عين كل خرياً كماوجز مجيعاً حفظكم اهللا
  

 أو وقف جبانيب بعون أو مساندة قوالً       ،  ممن قدم ِيل دعماً أو مشورة        القريب منهم والبعيد      مجيع أحبيت يف اهللا      إىل 
 .صادقة وخملصة مسعها احلي القيوم ومل أمسعها أو عمالً ، أو رفع يده إىل اهللا ِيل بدعوة أخوية 

  

ابنتكم                                                                                      
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  شكر وتقدير
رد بصفاته وعظـيم    ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده املتف       . احلمد هللا رب العاملني ، محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده               

شأنه املعني الودود ذو العرش العظيم ، والصالة والسالم على الرمحة املهداة والنعمة املسداة نبينا حممـد وعلـى آلـه                     
  . وصحبه وسلم تسليماً كثرياً 

  وأعانين على إمتام هذا العمل الذي أرجو من احلي القيوم أن جيعلـه             ئه الذي انعم علي بفضله وجزيل عطا      احلمد هللا 
ولعلـي يف املقـام    .  أعماله   نبذل معي جهداً من أجره وأثقال موازي       "كرٍمي"  أي   معلماً نافعاً وعمالً صاحلاً ، وال حير      

هنية حممود مرزا علـى جهودهـا       / األول أتقدم بفائق شكري وتقديري ألستاذيت ومشرفيت القديرة سعادة الدكتورة           
ذه الرسالة ، فلم تبخل علي بعلٍم أو توجيٍه أو توضـيحاً أو اهتمـاٍم أو                الرائعة ، وتعاوا الطيب طوال فترة أعدادي هل       

لـذا     إن الكلمات لتقف عاجزةً عن وصف مجيلها وتقدير جهودها     رغم مسئولياا األكادميية واإلدارية ، فوا هللا       وقٍت
 األسـتاذ   وقفت جبانيب وقفـة أن يعلى شأا يف الدنيا واآلخرة ويقف جبانبها ويسدد خطاها ، كما      أدعو احلي القيوم  

  .رحم اهللا والديها وجزاها عين خري اجلزاء . وخلقه الكرمي بعلمه 

ه يف غالفها ، وإمنا يف كـل حـرٍف          كما أتقدم بالشكر والتقدير لداعم هذه الرسالة ومشريف الذي مل يسجل امس           
ساهم مبعلوماته القيمة ، وببحوثه العلمية      بندر بن ناصر العتيـيب الذي      /  منها أستاذي الفاضل سعادة الدكتور       وكلمٍة

شرف على تقدمي الورش التدريبية حول كيفية تطبيق إجراءات الدراسة قبـل            أفقد  . املميزة يف بلورة موضوع رساليت      
وقدم الدعم والتوجيه والتشجيع  وكان كرميـاً يف         . وكذلك اإلشراف املستمر واملتابعة خالل فترة التطبيق        . البدء ا   
لذا أدعو العلي العظـيم أن      .  وتوجيهاته ووقته رغم مشاغله ، واستمر كرمه بقبوله وتفضله مناقشة هذه الرسالة              علمه

  يعلى شانه ويكرم مقامه ، وأن ال يرد له دعوةً كما مل يرد يل طلباً أو مشورةً ، فرحم اهللا والديه وجزاه عين خري اجلزاء 

 ألستاذي األول وقدويت العظيمة وحبر التربية اخلاصـة الـذي ال ينـضب              رفع شكري وامتناين  أويطيب يل أيضا أن       
دود ئه غري احمل   بن حممد الوابلي على رعايته العلمية لنا خالل مرحلة الدراسة ، وعطا            عبد اهللا  / رلسعادة األستاذ الدكتو  

، ونتاجاً لتعبه يف صقل قدرات      ولعل قبوله وتفضله مناقشة هذه الرسالة تكليل جلهوده الطيبة معنا           . الذي كان ومازال    
  .تالميذه العلمية فله فائق الشكر والتقدير والعرفان ، ورحم اهللا والديه وجزاه عين خري اجلزاء 

كذلك أتوجه بشكري وتقديري ألساتذيت األفاضل الذين تفانوا يف تعليمهم لنا ، وكانوا مثاالً رائعـاً لألسـاتذة                  
                 اخصهم باالسم ألنه شرف يل ذكرهم وحفظ مجيلهم وهـم سـعادة الـدكتور               وبكل فخرٍ . تميزين علماً وخلقاً    امل

           سـعيد الـدبيس            /  ، وسعادة األستاذ الـدكتور       ر العبد اجلبا  زعبد العزي / إبراهيم أبو نيان وسعادة األستاذ الدكتور       
   .          اً كل خريهم اهللا مجيعافجز،    درندريإقبال/ وسعادة الدكتورة 

وعلى رأسهم  ) العمل اجلماعي   (  هذا   علىويطيب يل أيضا أن أقدم شكري وتقديري ملن وضعوا بصمام املميزة            
اليت كانت ِنعم األخـت      جبدة ،    ز جامعة امللك عبد العزي    -قسم التربية اخلاصة    لينا عمر بن صديق     / سعادة الدكتورة   

 لعنوان الرسالة وحىت مناقشتها ، فقد قدمت العديد من التوجيهات والدعم وأعطـت              ختيارياواملستشارة العلمية منذ    
يسرية أنور صادق قسم علم الـنفس       / والشكر موصول لسعادة الدكتورة     . من وقتها الكثري لقراءة ومراجعة الرسالة       

 قبل تطبيـق هـذه      القيمةعلمية  بكلية التربية للبنات جبدة على تشجيعها أثناء اختيار موضوع الرسالة ، وتوجيهاا ال            
  . الدراسة 
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ختام القحطاين اليت قدمت الكثري من الدعم واملـساندة رغـم           / وكذلك الشكر والتقدير لألخت العزيزة األستاذة       
رشا حممد على وقفاا الطيبة وتفضلها بتدريـيب على كيفيـة          / والشكر موصول لسعادة الدكتورة     . انشغاهلا العلمي   

" مسار ختلف عقلـي     "إيناس املطريي   / والشكر موصول للطالبة اخلرجية      " . لوحة األشكال " اجلودارد  مقياس  تطبيق  
 الشكر اجلزيـل لـسعادة      كذلك. على تطوعها أن تكون منوذجاً لتطبيق فقرات املقياس عليها أثناء مرحلة تدريـيب             

ود له فقد تفضلت بقراءة الرسـالة وقـدمت    على جهودها الطيبة ، وكرمها الذي ال حد       دهالة عبد احلمي  / الدكتورة  
 على تعاوا الطيب أثناء اختيار عينة       صفاء رفيق / الدكتورة  لألخت   كما أتوجه بالشكر   العديد من املالحظات القيمة     

كما ارفع  . الدراسة وتطبيق املقاييس فقد قدمت التوجيه العلمي ، وردت على الكثري من االستفسارات رغم مشاغلها                
 جبامعة امللك سعود على تفـضلها بالتـدقيق         - النجار قسم اللغة العربية      ةفاطم/ لسعادة الدكتورة   قديري  شكري وت 

  .هن اهللا مجيعاً كل خري وجعل جهودهن الطيبة يف موازين أعماهلن افجز. اللغوي هلذه الرسالة 

جواهر الغشيان  / امللز سعادة األستاذة     أن أتقدم جبزيل الشكر وفائق التقدير ملديرة مركز التأهيل الشامل ب           وال يفوتين 
 على جهودها الطيبة وحسن تعاملها ، وتسهيلها مهمة تطبيقي للدراسة ، ومتابعة مراحل العمل فجزاها اهللا كل خـري                  

غادة الراشد أخـصائية التربيـة      /  األستاذة   ةوالشكر موصول لألخت العزيزة سعاد    . وأكثر من أمثاهلا ورحم والديها      
فجزاها اهللا  وكانت ِنعم املوجهة واملساندة العملية         وقفت جبانيب منذ البدء مبرحلة التطبيق العملي للدراسة ،        اخلاصة اليت   

  . وبارك اهللا جبميع العامالت باملركز وجبهودهن الطيبة وجعل ما قدمنه من تسهيالت يف موازين حسنان كل خري 

ع زمياليت العزيزات بقسم التربية اخلاصة الاليت مل يـبخلن           أمام مجي  وأخرياً شكري وتقديري اخلالص يقف احتراماً     
عهود سـفر    /  اخلشرمي واألستاذة    سحر/ وعلى رأسهن سعادة الدكتورة     علي بدعوةً أو تشجيع أثناء إعداد الدراسة        

  . كل خري  هن اهللا مجيعاًافجز
  
  

  الباحثة                                                                                                
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  ملخص الدراسة
  فاعلية استخدام إجرائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً والتأخري الزمين الثابت يف التدريب على

   للفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط والشديدبعض املهارات االستقاللية
  )دراسة مقارنة (

  عواطف الشمري
  ة اخلاصة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود قسم التربي

  م ٢٠٠٨
هدفت الدراسة إىل التعرف على فاعلية استخدام إجرائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً والتأخري الـزمين الثابـت يف                  

 فاعلية  ة ، باإلضافة إىل مقارن     والشديد على بعض املهارات االستقاللية     لفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط    اإكساب  
 . حماوالت اكتساب املهارة ، والفترة الزمنية املستغرقة الكتساا ، ونسبة األخطـاء              من حيث عدد     هذين اإلجرائيني 

   . هذه الدراسة منهج البحث شبه التجريـيب استخدمتوقد 

تدريبـهن علـى    ومت  ،  فتيات ملتحقات مبركز التأهيل الشامل بامللز مبدينة الرياض          ) ٦(  عينة الدراسة من     ت تكون  
مت تدريب اموعة األوىل باستخدام إجراء املساعدة        .تقسيمهن موعتني متساويتني    ة تنظيف األسنان من خالل      مهار

  .املتناقصة تدرجيياً ، أما اموعة الثانية فقد مت تدريبها باستخدام إجراء التأخري الزمين الثابت 

، حيث اكتسبت الفتيات يف اموعة األوىل         املساعدة املتناقصة تدرجيياً     اء إجر أظهرت نتائج الدراسة فاعلية استخدام       
              املهـارة    هـذه  باإلضافة إىل قدرن على احملافظـة وتعمـيم        .  % )١٠٠(بنسبة جناح   " مهارة تنظيف األسنان    " 

كـذلك ظهـرت فاعليـة      .   % )٩٤ - % ٨٢( ، ونسبة تعميمها بني      % ) ١٠٠ ( تهنحيث بلغت نسبة حمافظ   
يف اموعة الثانية املهارة املـستهدفة      " األوىل والثالثة   "  ، حيث اكتسبت الفتاتان      التأخري الزمين الثابت  استخدام إجراء   

باإلضافة إىل قـدرن     % ) . ٩٤( فقد اكتسبت املهارة بنسبة جناح      " الثانية  "  ، أما الفتاة      % )١٠٠(بنسبة جناح   
ونـسبة   % ) ١٠٠ - % ٦٤( ، حيث بلغت نسبة حمافظتهن على املهـارة بـني            املهارة    هذه عميمعلى احملافظة وت  
    % ) .٩٤ - % ٨٨(   تعميمها بني

 أن استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت كان أكثر فاعلية مـن إجـراء املـساعدة            إىل  نتائج الدراسة  توصلتكما     
وتـدىن نـسبة    رة الزمنية املستغرقة الكتـساا      وقلة الفت ،  كتساب املهارة   املتناقصة تدرجيياً من حيث عدد حماوالت ا      

   جلـسة  ) ٦٤(  ستخدام إجراء التأخري الزمين الثابـت يف      ا اكتسبت الفتيات مهارة تنظيف األسنان ب       حيث .األخطاء  
        مـوع نـسبة األخطـاء     دقيقة ، وجم   ) ٤٨٦ (املستغرقة الكتساب مجيع الفتيات للمهارة بلغ       أما جمموع املدة الزمنية     

، وجمموع املدة الزمنية    جلسة   ) ٧٢( أما إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً فقد حققت الفتيات املهارة يف            % ) . ٥( 
   . % )٧(  دقيقة ، وجمموع نسبة األخطاء  ) ٥٥٢(بلغ  املستغرقة الكتساب مجيع الفتيات للمهارة
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  فهرس املوضوعات
  الصفحة  املوضوع

  ١  مدخل الدراسة  الفصل األول
  ٢  مقدمة الدراسة  أوالً
  ٣  مشكلة الدراسة  ثانياً
  ٤  أمهية الدراسة  ثالثاً
  ٤  أهداف الدراسة  رابعاً
  ٥  أسئلة الدراسة  خامساً
  ٥  مصطلحات الدراسة  سادساً
  ٦  حدود الدراسة  سابعاً

  ٧  اإلطار النظري   الفصل الثاين
  ٨  عقليمفهوم التخلف ال  أوالً
  ١٣   والشديدخصائص األفراد ذوي التخلف العقلي املتوسط  ثانياً
  ١٨  السلوك التكيفي  ثالثاً
  ٢١  املهارات االستقاللية  رابعاً
  ٢٨   ذوي اإلعاقات املتوسطة والشديدةاملستخدمة يف تدريس األفراداإلجراءات التعليمية   خامساً
  ٤٨  تصاميم  العينة الفردي  سادساً
  ٥٧  الدراسات السابقة  الثالفصل الث

  ٦٩  منهج وإجراءات الدراسة  الفصل الرابع
  ٧٠  منهج الدراسة  أوالً
  ٧٠  تصميم الدراسة   ثانياً
  ٧٠  متغريات الدراسة  ثالثاً
  ٧١  جمتمع الدراسة  رابعاً
  ٧١  عينة الدراسة  خامساً
  ٨٠  إجراءات الدراسة  سادساً
  ٨٩  ثبات وصدق تطبيق إجراءات الدراسة  سابعاً
  ٩١  األساليب اإلحصائية  ثامناً

  ٩٤  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها   الفصل اخلامس
  ٩٥  إجابة السؤال األول   أوالً
  ١١٤  إجابة السؤال الثاين   ثانياً
  ١١٦  إجابة السؤال الثالث   ثالثاً
  ١١٨  إجابة السؤال الرابع   رابعاً

  ١٢١  ا خالصة الدراسة واستنتاجاا وتوصيا  الفصل السادس
  ١٢٢  خالصة الدراسة   أوالً
  ١٢٣  استنتاجات الدراسة   ثانياً
  ١٢٤  توصيات الدراسة   ثالثاً
  ١٢٤  اقتراحات لدراسات مستقبلية   رابعاً

  ١٢٥                          املراجع 
  ١٣٩                          املالحق
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  قائمة األشكال

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفحة  املوضوع رقم الشكل

  ٩  ١٩٩٢للتخلف العقلي لعام  )(AAMR اهليكل العام لتعريف  ١
  ١١  ٢٠٠٢النموذج النظري لتعريف التخلف العقلي   ٢
  ١٢  "إعداد الباحثة "  أمناط مهارات السلوك التكيفي   ٣
  ٢٦  منوذج هارنج وجنتري ملراحل تعلم وإتقان املهارات  ٤
  ٤٠  خطوات استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً  ٥
  ٤٥  م  إجراء التأخري الزمين الثابتخطوات استخدا  ٦
  ٤٩  "إعداد الباحثة "  مراحل التنبؤ يف تصاميم العينة الفردي   ٧
  ٥٤  "إعداد الباحثة "  أمناط تصميم التقصي املتعدد   ٨
  ٩٧  خالل مرحلة اكتساب املهارة ) ع .نورة ( رسم بياين يوضح استجابة الفتاة   ٩
  ٩٨  خالل مرحلة اكتساب املهارة) نوف  ( رسم بياين يوضح استجابة الفتاة  ١٠
  ١٠٠  خالل مرحلة اكتساب املهارة) حصة ( رسم بياين يوضح استجابة الفتاة   ١١
  ١٠١  أثناء استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً) للمجموعة األوىل(نسبة االستجابات الصحيحة   ١٢
  ١٠٦  مرحلة اكتساب املهارةخالل ) جلني ( رسم بياين يوضح استجابة الفتاة   ١٣
  ١٠٧  خالل مرحلة اكتساب املهارة) حنني ( رسم بياين يوضح استجابة الفتاة   ١٤
  ١٠٩  خالل مرحلة اكتساب املهارة) س.نورة ( رسم بياين يوضح استجابة الفتاة   ١٥
  ١١٠   الثابتأثناء استخدام إجراء التأخري الزمين) للمجموعة الثانية ( نسبة االستجابات الصحيحة   ١٦



 ١٠

  قائمة اجلداول

  

  الصفحة  املوضوع  رقم اجلدول
  ٣٣  أنواع جداول التعزيز وحمكاا العامة   ١
  ٧٣  نتائج تطبيق مقياس السلوك التكيفي على عينة الدراسة   ٢
  ٧٣   تقسيم أفراد العينة إىل جمموعتني  ٣
  ٧٥  الدراسةملخص البيانات العامة لعينة   ٤
  ٩٢  ثبات تطبيق اإلجراءات العامة للدراسة   ٥
  ٩٣  نسب ثبات االتفاق بني املالحظني أثناء تسجيل استجابات عينة الدراسة   ٦
  ٩٧  خالل مرحلة اكتساب املهارة ) ع .نورة ( نسبة االستجابات الصحيحة للفتاة   ٧
  ٩٩  كتساب املهارةخالل مرحلة ا) نوف ( نسبة االستجابات الصحيحة للفتاة   ٨
  ١٠٠  خالل مرحلة اكتساب املهارة) حصة ( نسبة االستجابات الصحيحة للفتاة   ٩
  ١٠٢  ملخص بيانات التدريب على مهارة تنظيف األسنان باستخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً   ١٠
  ١٠٣  . الكتساب املهارة ة األوىلعدد األيام واجللسات اليت استغرقتها اموع  ١١
  ١٠٦  خالل مرحلة اكتساب املهارة) جلني  ( نسبة االستجابات الصحيحة للفتاة   ١٢
  ١٠٧  خالل مرحلة اكتساب املهارة) حنني  ( نسبة االستجابات الصحيحة للفتاة   ١٣
  ١٠٩  خالل مرحلة اكتساب املهارة) س . نورة ( نسبة االستجابات الصحيحة للفتاة   ١٤
  ١١١  ب على مهارة تنظيف األسنان باستخدام إجراء التأخري الزمين الثابت ملخص بيانات التدري  ١٥
  ١١٢  . الكتساب املهارة ة الثانيةعدد األيام واجللسات اليت استغرقتها اموع  ١٦
  ١١٥  نسبة االستجابات الصحيحة خالل مرحلة احملافظة على املهارة املكتسبة للمجموعتني  ١٧
  ١١٦  ة خالل مرحلة تعميم املهارة املكتسبة للمجموعتنينسبة االستجابات الصحيح  ١٨
  ١١٨  نتائج استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً  ١٩
  ١١٩  نتائج استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت  ٢٠
  ١١٩  مقارنة نتائج استخدام إجرائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً و التأخري الزمين الثابت  ٢١
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١

  قائمة املالحق       

  

  الصفحة  املوضوع  رقم امللحق
  ١٤٠  استمارة حصر عينة الدراسة  ١
  ١٤٢  خطاب موافقة وزارة الشئون االجتماعية على تطبيق الدراسة   ٢
  ١٤٤  استمارة التأكد من مواصفات العينة  ٣
  ١٤٦  استمارة حتديد املهارة املستهدفة يف الدراسة   ٤
  ١٤٨  املعززات استمارة حتديد   ٥
  ١٥٠   ةلوحة التعزيز املغناطيسي  ٦
  ١٥٢  األدوات املستخدمة يف عملية التدريب  ٧
  ١٥٤  الربنامج التدريسي إلجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً   ٨
  ١٦٧  استمارة تسجيل بيانات اخلط القاعدي   ٩
  ١٦٩  سيناريو استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً  ١٠
  ١٧٩  اول التعزيز ألفراد العينة جد  ١١
  ١٨٢  استمارة تسجيل بيانات احملافظة على املهارة املكتسبة   ١٢
  ١٨٤  استمارة تسجيل بيانات مرحلة التعميم  ١٣
  ١٨٦  الربنامج التدريسي إلجراء التأخري الزمين الثابت   ١٤
  ١٩٩  سيناريو استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت  ١٥
  ٢١٥  "للمالحظ " ييم متابعة تطبيق إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً استمارة تق  ١٦
  ٢١٧  "للمالحظ " استمارة تقييم متابعة تطبيق إجراء التأخري الزمين الثابت    ١٧
  ٢١٩  تبليغ احلاضنات بعدم تدريب الفتيات على املهارة املستهدفة بالدراسة    ١٨
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 ١٣

  الفصل األول
  مدخل الدراسة

  

  :مقدمة الدراسة : أوالً 
 اخلاصـة يف اململكـة العربيـة         التربوية حتياجاتال ا ذوياألفراد  وتدريب  تعليم  بهتمام  االلقد زاد       

أن لكل فرد حق يف     السعودية خالل السنوات األخرية ، وذلك إمياناً بسياستها التعليمية اليت تؤكد على             
مثل  ها تلك الفئات اليت مشل    إحدىوتعد فئة التخلف العقلي     . التربية والتعليم حسب قدراته وإمكانياته      

      عـزالً قل البيئات   أ وتطبيقها يف    ،حيث مت تفعيل اخلدمات والربامج التربوية اخلاصة هلم         ،  الهتمام  هذا ا 
 اليت تـساعدهم علـى      ظيفية ومهارات السلوك التكيفى   الودف إكسام خمتلف املهارات األكادميية      

  . وتزيد من فرص تفاعلهم واندماجهم داخل جمتمعام احمللية ية ، االستقالل
ستفادة من تلك اخلدمات والربامج     اقل الفئات   أ فئة التخلف العقلي املتوسط والشديد       تعدرغم ذلك      

 واضح يف   ٍنحيث يعاين أفراد هذه الفئة من تد      . كثف  نظراً حلاجتهم إىل التدريب واإلشراف امل     التربوية  
 إىل واحلاجـة    ها ، نفسالفئة العمرية   م من   االقدرات العقلية ، وعدم القدرة على التعلم مقارنة بأداء أقر         

إىل ذلك فإم    باإلضافة   . األبعاد املختلفة ملهمة معينة ، وإجياد احللول املناسبة          ىوقت أطول للتركيز عل   
 والقدرة علـى تعميمهـا يف املواقـف         ،يف االحتفاظ باملهارات املكتسبة     لك من صعوبات    يعانون كذ 

املختلفة ، كذلك يعاين أفراد هذه الفئة من صعوبة يف االستجابة املناسبة للكثري من املثريات اليت يتكـرر                 
  ) . ٢٠٠٤العتييب ، (  حدوثها يف بيئتهم

الصحية ، وأساليب التواصل والتفاعل    ومية واحلركية    يف بعض اجلوانب اجلس    هم جانب قصور  إىلهذا     
كما يعاين أفراد هذه    .  ) ١٩٩١،   عبد الرحيم ، بشاي    ( واملشكالت النفسية والشخصية      ، االجتماعي

 مكون رئيـسي يف منـاهجهم        تعدواضح يف أداء مهارات السلوك التكيفي ، واليت         القصور  ال من   الفئة
  . تقبل اآلخرين هلم  الستقالليتهم و أساسياًومطلباً
ة من أهم جماالت السلوك التكيفي اليت يظهر األفراد ذوي التخلـف            احدتعد املهارات االستقاللية و     و

حيث تربز أهم هذه الصعوبات     . العقلي املتوسط والشديد صعوبات يف أدائها وممارستها بشكل مقبول          
                عـام مـع اآلخـرين ، النظافـة العامـة            عدم قدرم على إطعام ذام أو التقيد بآداب تناول الط          يف
تـدين  اختيار مايتالئم والظروف اجلوية أو املناسبات االجتماعية ، باإلضـافة إىل             و ارتداء املالبس ،  و

التنقل بشكل مستقل ، واسـتعمال اهلـاتف        وقدرم على جتنب املواقف اخلطرة يف األماكن العامة ،          
  . ئ والربيد يف حاالت الطوار

  
  



 ١٤

إن القصور يف اكتساب األفراد ذوي التخلف العقلي املتوسط والشديد للمهارات االستقاللية يـؤثر                  
 حتتاج  و للعاملني معهم من الوالدين واملعلمني ،         ميثل حتدياً كبرياً   و إمكانية تقبل اتمع هلم ،       علىسلباً  

 استخدام إجراءات تعليميـة خاصـة       يستلزماألمر الذي    ،عملية إكسام هذه املهارات جهوداً مكثفة       
  . وقدرام   خصائصهمتراعي

وإجراء التـأخري الـزمين     Most to  Least Procedure  إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياًدهذا ويع   
اءات التعليمية الـيت اتفقـت معظـم    من بني تلك اإلجر Procedure Constant Time Delay الثابت

خمتلف املهـارات   ليتهما يف إكساب األفراد ذوي التخلف العقلي املتوسط والشديد          عاالدراسات على ف  
ــن    ــدر م ــل ق ــصرية    بأق ــة ق ــرة زمني ــالل فت ــاء ، وخ ) (Demchak,1990 األخط

Wolery,Ault,Doyle,Gast,1986)(  .   
  
  

  :مشكلة الدراسة : ثانياً 
تخدام إجراءات تعليمية تتناسب    سايتطلب تدريب األفراد ذوي التخلف العقلي املتوسط والشديد              

قـصر  أمع خصائصهم العامة ، وتساهم يف إكسام العديد من املهارات بأقل قدر من األخطاء وخالل                
         تلك اإلجراءات التعليمية يف ساحة البحث العلمـي يف عاملنـا            استخدام يندر   أنهإال  .  زمنية ممكنة    فترة

 متكن العاملني مع أفراد هذه الفئة مـن          اليت عمليةالنظرية و الطر  األ غياب األمر الذي ساهم يف      ؛العريب  
   ) .٢٠٠٤ ، العتيـيب(  توظيف تلك اإلجـراءات التعـليمية يف ااالت التــربوية والـتدريـبية

 ، والتأخري الزمين الثابت من بني أهم اإلجراءات          املساعدة املتناقصة تدرجيياً   إجرائّي ويعد كل من       هذا
 ونظراً ملالئمـة    ،مية املناسبة لتدريب فئات اإلعاقة املتوسطة والشديدة على املهارات االستقاللية           التعلي

 والشديد قامت هذين اإلجراءين للخصائص العامة لعينة الدراسة من فئة ذوي التخلف العقلي املتوسط             
املهـارات االسـتقاللية    بعـض  تطبيقهما ، واملقارنة بني فاعليتهما يف إكساب أفراد هذه الفئة    بالباحثة  

 املساعدة املتناقصة   إجرائّياستخدام   ما مدى فاعلية  : وذلك من خالل اإلجابة على التساؤل العام التايل         
بعـض  على   والشديد    التخلف العقلي املتوسط   ين الثابت يف تدريب الفتيات ذوات      والتأخري الزم  تدرجيياً

  املهارات االستقاللية ؟ 
   
  
  
  
  

  



 ١٥

 :  الدراسة أمهية: ثالثاً 
    األمهية النظرية -أ    
ندرة ساحة البحث العلمي يف العامل العريب        يف   - يف حدود علم الباحثة      – تكمن أمهية هذه الدراسة       

  التعليمية أو املقارنة بني فاعليتها يف إكـساب         استخدام اإلجراءات اليت تناولت   من الدراسات التجريبية    
خمتلف املهارات التكيفية بشكل عام ، واملهارات االستقاللية         والشديدة   األفراد ذوي اإلعاقات املتوسطة   

 ، حيـث   هذه الدراسة إضافة علمية حديثة يف جمال حبوث التربية اخلاصةتعد لذا   .على وجه اخلصوص    
   .تعتمد يف تطبيقاا على املنهجية شبه التجريبية ، واملتمثلة بتصاميم العينة الفردي 

  

  :بيقية  األمهية التط-ب 
 حتديد فاعلية وجـدوى اإلجـراءات املـستخدمة يف          هم نتائج هذه الدراسة يف    تأمل الباحثة أن تس       

إكساب األفراد ذوي التخلف العقلي املتوسط والشديد على بعض املهارات االستقاللية ، مبا يـشجع               
للمهـارات   ذه الفئات  على تعميم استخدامها إلكساب مثل ه      )  املعلمني  كالوالدين و  (العاملني معهم     

  . خرى األوظيفية الكادميية األأو التكيفية 
  

  :أهداف الدراسة : رابعاً 
   : هدفت الدراسة احلالية إىل 
 والتأخري الزمين الثابت يف إكساب       املساعدة املتناقصة تدرجيياً   إجرائّي  التعرف على فاعلية استخدام      -١

  .عض املهارات االستقالليةب  والشديدالفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط
 والتأخري الزمين الثابت يف احتفاظ       املساعدة املتناقصة تدرجيياً   إجرائّي التعرف على فاعلية استخدام      -٢

  .والشديد ببعض املهارات االستقاللية املكتسبةالفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط 
 والتأخري الزمين الثابت يف تعمـيم       تدرجيياً املساعدة املتناقصة    إجرائّي التعرف على فاعلية استخدام      -٣

 .يف املواقف األخرى والشديد لبعض املهارات االستقاللية الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط 
 التعرف على أي اإلجراءين أكثر فاعلية يف إكساب الفتيات ذوات التخلـف العقلـي املتوسـط                -٤

         ل مقارنة نتائج استخدام إجراء املساعدة املتناقصة      خاللبعض املهارات االستقاللية ، وذلك من        والشديد
 الزمنيـة   الفتـرة و،   ، وإجراء التأخري الزمين الثابت من حيث عدد حماوالت اكتساب املهـارة              تدرجيياً

 .املستغرقة يف اكتساا ، ونسبة األخطاء 
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  :أسئلة الدراسة : خامساً 
  : سئلة التالية عن األ حاولت الدراسة احلالية اإلجابة  
 والتأخري الزمين الثابـت يف إكـساب         املساعدة املتناقصة تدرجيياً   إجرائّي فاعلية استخدام    ما مدى   -١

 بعض املهارات االستقاللية  ؟  والشديدالفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط
ين الثابـت يف احتفـاظ       والتأخري الزم   املساعدة املتناقصة تدرجيياً   إجرائّي فاعلية استخدام    ما مدى  -٢

 والشديد ببعض املهارات االستقاللية املكتسبة ؟الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط 
 والتأخري الزمين الثابت يف تعميم الفتيات        املساعدة املتناقصة تدرجيياً   إجرائّي فاعلية استخدام    ما مدى  -٣

 ؟يف املواقف األخرى اللية والشديد لبعض املهارات االستقذوات التخلف العقلي املتوسط 
لـبعض    والـشديد  أي اإلجراءين أكثر فاعلية يف إكساب الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط           -٤

 أو إجراء التأخري الزمين الثابت من حيـث عـدد           إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً   املهارات االستقاللية   
 ؟ونسبة األخطاء ، قة يف اكتساا  الزمنية املستغرالفترةو، حماوالت اكتساب املهارة 

  

  :مصطلحات الدراسة : سادساً 

  :    Most to Least Procedure  إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً-١
قصد به قيام املعلم بتحديد مستويات معينة من املساعدات ، حبيث تتدرج هذه املساعدات من األكثر                ي

، مث املستوى الثاين    ) جسدي جزئي   ( األول األكثر مساعدة      مساعدة إىل األقل مساعدة ، كاملستوى       
       ، وأخرياً املستوى االسـتقاليل    ) لفظي   ( أقلها مساعدة ، مث املستوى الثالث     ) منذجة  ( األقل مساعدة   

  .  والذي يتمكن من خالله التلميذ أداء املهارة املستهدفة باستقاللية تامة )  فاملثري املستهد (

  

  :  Constant Time Delay  الثابتالتأخري الزمين  إجراء -٢
   ٤(  ، واالنتظار لفترة زمنية ثابتة حمـدده بــ            للتلميذ قصد به قيام املعلم بتقدمي تعليمات املهارة      ي ( 

لضمان االستجابة الصحيحة من التلميذ ، ومـن مث         ) النمذجة  ( ثواٍن قبل تقدمي املعلم للتلقني الضابط       
  . ستهدفة باستقاللية أداء املهارة امل

  

  :  Independent Skills   املهارات االستقالليةبعض  -٣
 مهارة تنظيف األسنان     إحدى املهارات االستقاللية وهي    يقصد ا قيام املعلم بتدريب التلميذ على          

 ، وذلـك لـضمان    لفرشاة واملعجون   ا باستخدام   حيث يطلب املعلم من التلميذ القيام بتنظيف أسنانه       
  .   افظة على نظافته الشخصية وسالمته الصحية احمل
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 :   Moderate & Severe Mental Retardation  والشديد العقلي املتوسط ف التخل-٤
  والـذي يتـراوح     .دينة الرياض   مب الفتيات املقيمات يف مركز التأهيل الشامل بامللز         جمموعةقصد به   ي 

 اختبار وكـسلر ، و اختبـار        –فقاً ملقاييس الذكاء املقننة     درجة و  ) ٥٤ – ٣٦( بني  أداءهن العقلي   
باإلضـافة إىل     ) . ٢٠٠١األمانة العامة للتربية اخلاصة ،       ( - أي منهما    ل بينيه ، أو ما يعاد      ستانفورد

 حسب نتـائج مقيـاس   معاناة هذه اموعة من القصور الواضح يف جمال املهارات االستقاللية ، وذلك       
علـى  املقـنن   )  اجلزء األول    - الصورة املدرسية (  للجمعية األمريكية للتخلف العقلي      السلوك التكيفي 
  .  البيئة السعودية 

  
  :حدود الدراسة : سابعاً 

  . دينة الرياض مب مت تطبيق الدراسة يف مركز التأهيل الشامل بامللز : احلدود املكانية -أ 
   هـ٢٧/٢٨لدراسي الثاين من العام اجلامعي مت تطبيق الدراسة يف الفصل ا : احلدود الزمنية -ب
ممن   وشديد توسطمفتيات ذوات ختلف عقلي      ) ٦( على   الدراسة   اقتصرت : احلدود املوضوعية    -ج

  .انطبقت عليهن معايري اختيار العينة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨

  

  
  
  
  

  الفصل الثاين

  

  )اإلطار النظري ( 
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  الفصل الثاين
  ار النظري اإلط

  

 الباحثة يف هذا الفصل أهم املفاهيم النظرية املرتبطة مبوضوع الدراسة مثل مفهوم التخلف              تستعرض    
 ، ومفهوم السلوك التكيفـي       والشديد العقلي واخلصائص العامة لألفراد ذوي التخلف العقلي املتوسط       

 التعليمية املـستخدمة يف     وأهم اإلجراءات  ،جمال املهارات االستقاللية    إىل   باإلضافة   .وجماالته  مظاهره  و
      ويف اية الفـصل     ،تدريس ذوي اإلعاقات املتوسطة والشديدة ، واألطر النظرية ملثل هذه اإلجراءات            

يف املطبقـة   نهجية  امل باعتبارهالتركيز على تصميم التقصي املتعدد       ، مع    مت عرض تصاميم العينة الفردي    
  . هذه الدراسة 

  

   :  التخلف العقليوم   مفه:أوالً 
 ظهـور الكـثري مـن       إىللتخلف العقلي   ساهم تعدد جماالت ختصص العلماء الذين اهتموا مبفهوم ا           

 ختالف املعايري اليت يستندون عليها يف تعريفهم هلذا املفهوم وتصنيف فئاته            ا التعريفات املتباينة ، وبالتايل   
 النفس  ءأما علما  لتفسري حالة التخلف العقلي     أساسياً كاًاألعراض الفسيولوجية حم   يرون يف     مثالً فاألطباء

علمـاء  أختـذ   وكذلك  ،  بالتخلف من عدمه     للحكم    الذكاء كمعيار أساسي   درجة ىاعتمدوا عل فقد  
الفشل يف التحـصيل     علماء التربية   كما أعترب  ،تعريف  ال يف   معياراً من الصالحية االجتماعية     االجتماع

                   التخلـف العقلـي     حالـة   لوجـود   قويـاً  وب يف املدرسـة مؤشـراً     الدراسي وتكرار سنوات الرس   
   ) . ٢٠٠٣ ،كوافحة ، عبد العزيز ( 

                    * اجلمعيـة األمريكيـة للتخلـف العقلـي           وكنتيجة هلذا التباين يف تعريف التخلف العقلي  تولت          

   (American Association of Mental Retardation ,AAMR) حيـث  إدخال الكثري من التعديالت
         )١٩٢١( أصدرت أول تعريف هلـا يف عـام          اجلمعية  هذه أن )١٩٩٢( سيسامل   وأوضح السرطاوي   

) ١٩٥٩( ،  ) ١٩٥٧(  )١٩٤١(،  ) ١٩٣٣(مث أجرت عليه الكثري من التعديل والتنقيح يف األعـوام           
 التعريفات  أحدثحيث نص    )١٩٨٣(يف عام   إىل أن ظهر بصورته املعدلة      .   )١٩٧٣( ،     )١٩٦١(

 األداء الوظيفي العقلي والذي يقل    من أن التخلف العقلي يشري إيل مستوى     "  ى عل  يف ذلك الوقت   املعدلة
 ويظهر يف   . ويصاحب ذلك قصور واضح يف السلوك التكيفي          ،  باحنرافني معياريني  مستوى الذكاء عن  

    .) ٩٧ ، ٢٠٠١ ،الروسان  ( "  سنة١٨ن مراحل العمر النمائية منذ امليالد وحىت س
  
  
  
  
 American Association on Intellectual and Developmentalأثناء إعداد هذه الرسـالة حيـث أصـبح     AAMR    لقد مت تغري مسمى اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي* 

Disabilities . (AAIDD)   
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عن إجـراء التعـديالت الالزمـة         )AAMR(   العقلي  مل تقف اجلمعية األمريكية للتخلف     هذامع  و  
 اجلمعية األمريكية للتخلـف     تبنت )١٩٩٢(ففي عام   ،  والضرورية يف اعتماد تعريف شامل ومتكامل       

 ,Lucksson, Coulter, Polloway, Reiss, Schalock, Senell)  وآخـرون تعريف لوكسون العقلي

Epitalnil ,Starl) ، األداء  القصور الفعلي يف العقلي هو حالة تعود إىلن التخلف أ" لىوالذي نص ع 
الوظيفي احلايل للفرد ، ويتضح ذلك من خالل االخنفاض الدال والواضح يف الوظائف العقليـة والـيت                 

التواصل العناية :  مع وجود قصور يف جمالني أو أكثر من جماالت السلوك التكيفي التالية          يتزامن ظهورها 
الـصحة  ،   التوجه املكـاين  و ، استخدام املرافق العامة      ، لية ، املهارات االجتماعية   بالذات ، احلياة املرت   

 قبـل  ويظهر التخلف العقلي. مهارات العمل و ،أوقات الفراغ قضاء   ،والسالمة ، املهارات األكادميية     
 اهليكل العام لتعريف   )١( ميوضح الشكل رق  و ، )١٠٣ ،   ٢٠٠٠، أيوب ،   السرطاوي ( "سنة  ١٨سن  
   .١٩٩٢لعام   )AAMR(   العقلي معية األمريكية للتخلفاجل
  

  
  

  الذكاء                                      العمل  
  القدرات                                                     واتمع             البيئة

  املهارات                                                      املدرسة
  التكيفية                                                                املرتل 

  األداء الوظيفي
  

  املساندة/ الدعم 
   ١٩٩٢  لعام  )AAMR( اهليكل العام لتعريف  ) : ١( شكل رقم 

   

                                : وقد صاحب هذا التعريف عدد من االفتراضات األساسية وهي كالتايل
 جانـب   إن التقييم الصادق جيب أن يأخذ يف االعتبار التنوع يف اجلوانب الثقافيـة واللغويـة إىل                -١

  .التواصل مع اآلخرين أساليب و، االختالفات يف العوامل السلوكية 
د إن القصور الواضح يف مهارات السلوك التكيفي جيب أن يكون يف إطار البيئة االجتماعيـة للفـر                 -٢

وبالتايل يتم التركيـز    ،   ظهور حاجات الفرد اخلاصة       العاديني ، حيث يؤدي ذلك إىل      انه من بأقر مقارنة
 . عليها ودعمها 

 أخر يف املهارات التكيفية أو القـدرات الشخـصية          إن القصور يف التكيف خيتلف من جانب إىل        -٣
  .هفمقابل كل جانب قصور جانب قوة جيب مراعات



 ٢١

 مدى تـوفر الـدعم   ى يعتمد بشكل عام علذوي التخلف العقلي اتية للفرد   إن حتسن الوظائف احلي    -٤
 .لفترة حمددة واملناسب 

 وجود القصور يف كل     ى وتأكيده عل   ،  السابقة التعاريف  مع اتساقه مدى  هذا التعريف  يالحظ على "   
ـ   أنه  باإلضافة إىل  ،ذوي التخلف العقلي     التكيفي للفرد     و ياجلانب العقل من   ـ  ى ركز عل                هامـة  اد   أبع
 أفـراد هـذه الفئـة          أداء   ى حتسن  أمهية البيئة وتأثريها عل    ى عل هد تأكي مثل اريفالتع بقية هلا   تتطرق مل

واملهـارات   ، العالقة بني القصور يف األداء العقلـي  ىعل والتأكيد ، وحتديده الدقيق للمهارات التكيفية  
   ) ١١٠،  ٢٠٠٠الـسرطاوي ، أيـوب ،     ( " القـصور  مثل هذا    اثأحدوالتأثريات البيئية يف    ،  التكيفية  

      لتحـسني وظائفـه اتمعيـة      فاعلية اخلدمات اليت حيتاجها الفرد املتخلف عقلياً      ل باإلضافة إىل تأكيده  
  .  جوانب القوة والضعف تراعيواملتمثلة بنظام الدعم ومستوياته املختلفة اليت ينبغي أن 

بسيط ، متوسط    (  لنظام التصنيفات التقليدية     ته نظاماً تصنيفياً حديثاً بديالً    و يعد نظام الدعم ومستويا     
وقد أشار   . حيث يركز هذا النظام على احلاجات الفردية للفرد ذوي التخلف العقلي          ) حاد   ، و  شديدو

 وآخـرون    كمـا أورده لوكـسون      مـستويات  ألربعالدعم ينقسم   نظام   أن   إىل  )٢٠٠٣ (الوابلي  
(Lucksson,et.al)   وهي :  

  :Intermittent Support  الدعم املتقطع -١
       لوظيفـة  انـه فقد(  حياة الفرد ذوي التخلف العقلي مثليفحيدث هذا النوع خالل الفترات االنتقالية        
  . لية أو املنخفضة حسب وضع الفرد ويأخذ طابع الدعم بني الكثافة العا ) أزمة صحية مزمنة  حدوثأو
   :Extensive Support  الدعم املكثف -٢
 يكون يف مواضع بيئية خمتلفـة       و ، حيدث هذا النوع بشكل يومي يف حياة الفرد ذوي التخلف العقلي           

  . ويستمر هذا الدعم لفترات طويلة حسب وضع الفرد  .كاملرتل ، املدرسة ، العمل 
  :Limited Support  الدعم احملدود -٣
 ويأخذ طـابع    ة الفرد ذوي التخلف العقلي ،     ت يف حيا  حيدث هذا النوع خالل فترة قصرية من الوق         

 .  ، أكثر من الدعم املتقطع  الدعم امليالن إيل الدعم املكثف
   :Pervasive Support  الدعم املوسع والشامل -٤
  املواضع البيئية    نذوي التخلف العقلي ، و يكون يف العديد م         حيدث هذا النوع على مدى حياة الفرد       

  .  طابع الدعم الشكل املطرد ، واملستوى العايل من الكثافة املختلفة ، ويأخذ
حـصوله علـى     ة يف قدراته يف حال     واضحاً اًظهر حتسن  سي ضمن هذه الفئة  ن كل فرد    إبشكل عام ف    و

        ، وإنتاجيـة    أن يصبح أكثر استقاللية     هذا التحسن سيمكنه من    كونفعال واخلدمات املناسبة ،     الالدعم  
  .  جمتمعه يف واندماجاً

   



 ٢٢

 هلا نص    حديثاً اًتعريف  )AAMR,2002(   تبنت اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي     )٢٠٠٢(يف عام        
 الـوظيفي    قصور جوهري وواضح يف كل مـن األداء        أنه أن التخلف العقلي هو عجز يوصف ب       " ىعل
       واالجتماعية ،  املفاهيمية   يف املهارات التكيفية     جلياًهذا العجز    والسلوك التكيفي ، حيث يظهر       فكريال

 هذا التعريف على عـدد      بين وقد   ." كذلك يبدأ هذا العجز يف الظهور قبل سن الثامنة عشر         ،  والعملية  
  : من االفتراضات األساسية اليت جيب أخذها بعني االعتبار وهي 

ية اليت متثل أقـران     إن القصور يف األداء الوظيفي احلايل جيب التعرف عليه ضمن نطاق البيئات احملل             -١
  .الفرد املماثلني له يف العمر والثقافة 

   الفـروق يف عوامـل     ، و إن التقييم الصادق هو الذي يأخذ بعني االعتبار التنوع الثقايف واللغـوي              -٢
 . العوامل احلسية واحلركية ، والعوامل السلوكية ،التواصل 

 .إن لدى كل فرد جوانب قوة و قصور  -٣
  . إعداد إطار ملستويات الدعم املطلوبة أجلانب القصور هي من إن الغاية من وصف جو -٤
 وجود عإن األداء الوظيفي حلياة الفرد ذوي التخلف العقلي بشكل عام ، سوف يتحسن ويتطور م  -٥

  . مستويات الدعم الشخصي املناسب خالل حياته 
ـ            كذلك اعتمد هذا التعريف    ) ٢(شكل رقـم     على منوذج نظري متعدد األبعاد ،كما هو موضح يف ال

 وترتبط بشكل مباشر ببيئة     ، هذا النموذج أن التخلف العقلي حالة متعددة األبعاد ومعقدة           يصورحيث  
  : ويركز هذا النموذج على ثالثة عناصر أساسية هي . الفرد 
  .األداء الوظيفي للفرد  -١
 .العوامل الشخصية والبيئية احمليطة بالفرد  -٢
 .الدعم املتواصل الذي يتلقاه الفرد  -٣

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 القدرات العقلية  -١

 السلوك التكيفي -٢

 )الثقافة،البيئة( السياق -٥

  الصحة-٤

       ت املشاركة ، التفاعال-٣
          األدوار االجتماعيةو

 
 الدعم

  األداء الوظيفي للفرد 

 ) AAMR,2002 :املصدر (   )٢٠٠٢(النموذج النظري لتعريف التخلف العقلي ) :٢(شكل رقم



 ٢٣

  : وقد وصف النموذج العوامل الشخصية والبيئية للفرد عرب مخسة أبعاد أساسية هي 
  .القدرات العقلية  -١
 .السلوك التكيفي  -٢
 .املشاركة ، التفاعالت ، األدوار االجتماعية  -٣
 .الصحة  -٤
  . ) البيئي ، والثقايف( السياق  -٥

رد يف ضوء األبعـاد اخلمـسة        هم جوانب القوة والقصور لدى الف     أوصفه  ل هذا النموذج عملياً        يعد
 وبالتايل يساهم يف حتسن األداء      ، ذلك مدخالً أساسياً لتخطيط الدعم الذي حيتاجه كل فرد           تربحيث يع 

 هذا النموذج أن السلوك التكيفي هو حمـصلة         يظهر إضافة لذلك    ،الوظيفي للفرد ذوي التخلف العقلي      
            النقـود    استخدام بريية واالستقبالية ، القراءة والكتابة ،      التع ةاللغ" : مثل  جمموعة من املهارات املفاهيمية     

        ، وتبـادل العالقـات ، وحتمـل      التعليمـات إتباع  " : مثل  واملهارات االجتماعية   ،  " والتوجه الذايت   
تلـك   ) ٣( ويوضح الـشكل رقـم      " .  أنشطة احلياة اليومية   " : مثل   واملهارات العملية ،   "املسئولية

   . ٢٠٠٢ارات التكيفية كما وردت يف تعريف التخلف العقلي لعام امله
  

  
  
  
  
   
  
  
  

  

  "إعداد الباحثة "   مهارات السلوك التكيفي أمناط :  )٣( شكل رقم 

  

           املوجز ألهم التعريفات اليت تبنتها اجلمعية األمريكية للتخلـف العقلـي           العرض  هذا يظهر من خالل    
 )AAMR(            واالعتبـارات اهلامـة      مدى التطور يف استخدام التعريف الذي يتوفر فيه عدد من األبعاد

الشك أن ما مر به هذا التعريف       و.  األفراد بان لديهم ختلف عقلي يالزمهم مدى حيام          ىللحكم عل 
ـ على اعتبار    دور املفاهيم األساسية لكل إعاقة ،        ىمن مراحل وتعديالت يؤكد عل     م العـا  ا احملـك  أ 

 
مهارات السلوك التكيفي   

 اجتماعية عملية   مفاهيمية

 :مثل
  اللغة

القراءة 
  الكتابة
 النقود

  : مثل
احلياة  أنشطة

  اليومية 
 األكل، الشرب  
  النظافة ، التنقل 

 :مثل
   تإتباع التعليما

   وتبادل العالقات 
  وحتمل املسئولية



 ٢٤

 الدعم املناسب ، والذي أكـدت عليـه        أهم احتياجات هذه الفئات لتقدمي       ىوالتعرف عل للتصنيف ،   
الطرق واالستراتيجيات املناسـبة    واستخدام   ، ) ٢٠٠٢  و ١٩٩٢ ( تعريفات التخلف العقلي احلديثة     

  .املهارات التكيفية املهارات األكادميية الوظيفية ، و ى علللتدريب
  

  :  والشديداألفراد ذوي التخلف العقلي املتوسط  خصائص :ثانياً 
 تتراوح درجة   والذين فئات التخلف العقلي ،      والشديد أحد  التخلف العقلي املتوسط     يعد األفراد ذوو     

         درجة على اختبار ستانفورد بينيه     ) ٥١-٣٦( درجة على اختبار وكسلر ، أو     )  ٥٤-٤٠(ذكائهم بني   
   ) . ٢٠٠١ ،األمانة العامة للتربية اخلاصة ( ن اختبارات الذكاء املقننة   أٍي منهما ملأو ما يعاد

ـ بالرغم من هذا القصور إال      و .املظاهر النمائية    معظم   يعاين أفراد هذه الفئة من قصور واضح يف          م أ
يكـون باسـتطاعتهم    وقدرام    املكثف الذي يتناسب مع خصائصهم     بعن طريق اإلشراف والتدري   

 واالجتماعي يف املرتل واتمع     ،هارات والعادات السلوكية اليت تسهم يف تكيفهم الشخصي         اكتساب امل 
 ، النظافـة ، ارتـداء        أنفسهم من األخطار   ة املهارات االستقاللية كحماي   مبا يف ذلك اكتسام خمتلف    

ارسة مهن يدوية   رتلية ومم  ميكن تدريبهم على القيام ببعض األعمال امل       ووخلعها ، تناول الطعام ،      املالبس  
  ) .  ٢٠٠٥حيي ، عبيد ، ( بسيطة  

اسية لتحديد حاجات هذه  أهم الركائز األسأحدويعد التطرق خلصائص األفراد ذوي التخلف العقلي        
 أفراد هذه الفئـة هـم       بأنعلماً   ، تقدمي الربامج التعليمية والتدريبية املناسبة لتلك االحتياجات      الفئة ، و  

 التخلف العقلي   لفئةوفيما يلي استعراض ألهم اخلصائص العامة       .  حد كبري    ة إىل جمموعات غري متجانس  
   . والشديداملتوسط

   : Mental Characteristics ة اخلصائص العقلي-١
 أن األفراد ذوي التخلف العقلي يظهرون        على  معظم الدراسات اليت أجريت يف هذا اجلانب       اتفقت"   

اليت حـددت بـدورها     ، يتضح من خالل نتائج االختبارات النفسية و       قصوراً واضحاً يف أدائهم العقلي      
 درجة ذكاء فما دون لتلك احلاالت       ٢٠  درجة ذكاء كحد أعلى و     ٧٠ األداء العقلي يف حدود      مستوى

 وهذا بدوره يؤثر على أداء العمليات العقلية األخرى لدى أفراد هذه الفئـة كمـا                ،الشديدة واحلادة   
 ، ويتمثل هذا القصور يف العمــليات         )٢٣ ،   ٢٠٠٥الوابلي وآخرون ،    (   "ةتعكسه تصرفام العام  

  : التالية 
    : Attention  االنتباه-أ

 مشكالت واضحة يف القـدرة علـى االنتبـاه           والشديد املتوسط التخلف العقلي    يواجه األفراد ذوو    
وتتزايد هـذه   التربوية املرسومة هلم     األهداف    بطء حتقيق  مما يؤدى إىل  والتركيز على املثريات التعليمية ،      

   ) . ٢٠٠٠عبيد ، (  مع درجة اإلعاقة لدى الفرد املشكالت طردياً



 ٢٥

ختيـار  ايواجهون صعوبات كـبرية يف      ذوي التخلف العقلي املتوسط والشديد       أن األفراد    وجدفقد  "
. قة بالنـسبة هلـم      مما جيعل عملية التميز عملية شا      ) كاللون أو الشكل    (  اخلصائص املميزة للمثريات  

مهـارام األكادمييـة    اكتـساب   مما يؤثر على    ،   بتشتت االنتباه إضافة لذلك يتصف أفراد هذه الفئة       
    . )٣٦١، ٢٠٠٣اخلطيب ، احلديدي ، " (الوظيفية

الدراسات الـيت    قام بتلخيص أهم نتائج     )(Macmillan  أن ماكميالن  إىل )  ٢٠٠٠(أشارت عبيد     
يف هذا    )Spits(   وسبيتز  )Turnure(  وترينيور )House & Zeaman( وهاوسأجراها كل من زميان     

  :ها على النحو التايل  تاال وأوضح
 من نقص واضح يف االنتباه والتعلم التميزي بـني   والشديد التخلف العقلي املتوسطيعاين األفراد ذوو   •

  . األبعاد املختلفة للمثريات 
لـذا  ،   فرط اإلحباط والشعور بالفـشل        والشديد عقلي املتوسط  التخلف ال  يظهر لدى األفراد ذوو    •

التركيز على تعبريات وجه املعلم أكثـر مـن         ، و يبحثون عن فرص النجاح وعالماته من خالل االنتباه         
  . تركيزهم على املهمة املطلوبة منهم 

سلم تسلسل    صعوبات يف استقبال املعلومات يف      والشديد  التخلف العقلي املتوسط   يواجه األفراد ذوو   •
  .مراحل التعلم 

 جتميع األشياء وتصنيفها بطريقة غري صحيحة         إىل  والشديد  التخلف العقلي املتوسط   مييل األفراد ذوو   •
  . الفرد تعليمات ترتيب أو تصنيف األشياء  ا الطريقة اليت يستقبل إىلويعود السبب يف ذلك 

  

   : Organizing Information )اإلدخال (  تنظيم املعلومات -ب

 عملية تنظيم املعلومات من العمليات اليت ميكن أن تزيد من فاعلية التعلم إذا ما متت بالـصورة                   تعد   "
 يظهـرون    والـشديد  املتوسط إال أن األفراد ذوي التخلف العقلي        ، املنظمة اليت ينبغي أن تكون عليها     

 مجيع العمليات العقلية األخـرى        اضطراب التداخل بني   قصوراً يف هذه العمليات ، ولعل ذلك يعود إىل        
وعرضها من خالل استراتيجيات تعمـل      ،  مما يتطلب من العاملني مع أفراد هذه الفئة تنظيم املعلومات           

لتنظـيم املهـام     Grouping  التجميـع  ةستراتيجيإعلى زيادة أداء هذه العمليات العقلية مثل استخدام         
  التوسيط ةستراتيجيإ ، وكذلك استخدام      )٢٤ ،   ٢٠٠٥ الوابلي وآخرون ،  (  "واملهارات املراد تعلمها  

Mediators  وجمموعات التعلم Learning Sets  . استخدام هـذه   إىلاألفراد العاديون ويف حني مييل 
 يف املقابل ال ميكن لألفراد ذوي التخلف        ،االستراتيجيات بشكل تلقائي مما يزيد من كفاءم يف التعلم          

وإمنا هـم   ام العاديون ،    أقربالطريقة اليت يتبعها     استخدام هذه االستراتيجيات      والشديد ط املتوس العقلي
  ) .  ١٩٩٧الشناوي ،  ( لتلقنيلحباجة 

  
  



 ٢٦

    :Memory   الذاكرة-ج
  والشديد  املتوسط  التخلف العقلي  يعاين األفراد ذوو  تعد الذاكرة من العمليات العقلية األساسية اليت           

 اسـتقبال   مرحلـة  أساسية تتـضمن     مراحلتمل هذه العملية على ثالث       حيث تش  من القصور فيها ،   
 لدى أفراد هذه الفئة يف املرحلة       سةوتظهر املشكلة الرئي  .  االسترجاع   مرحلة التخزين ،    مرحلةاملعلومات  

 تفلقد أكـد   ) .  ١٩٩٥املطرودي ،   (  درجة االنتباه لديهم     ستقبال املعلومات بسبب تدين   الاألوىل  
 أفراد هذه الفئة ال يستوعبون املوقف التعليمي إال بعد تكراره عدة مـرات               أن هذا اال     يف  الدراسات

 ) ٢٠٠٢اهلجرسي ،   (  ن التكرار يساعدهم على التذكر واالستفادة من مواقف التعلم املختلفة           إحيث  
 دىكذلك وجدت تلك الدراسات أن أفراد هذه الفئة يواجهون مشكالت على صعيد الذاكرة قصرية امل           

Short Term Memory أن أليس إىل ) ١٩٩٧( احلديدي واخلطيب  حيث أشار (Ellis)  ـ يعتقد أن ب
وهذا األثر هو   ،  اث أثر يف اجلهاز العصيب املركزي يستمر عدة ثوان          إحدالذاكرة قصرية املدى تتضمن     

ـ  على ذلك نظرية اقتفاء (Ellis) وقد أطلق أليس .الذي يسمح باالستجابة السلوكية   Stimulusثريامل

Trace Theory ،  يواجه صعوبة يف اقتفاء أثر   والشديداملتوسط يرى أن الفرد ذوي التخلف العقليإذ
فقـد   Long Term Memory أما عن الذاكرة طويلة املدى.  للمثريات اخلارجية املختلفة ه واالنتبااملثري

األفـراد  إىل أن  التوصقد (Prehm,Mayfield)  كل من برمي وميفيلدأن )  ٢٠٠٢(اهلجرسي ذكرت 
 األمر الذي يـدعم      ،  الذاكرة طويلة املدى    من قصور يف    والشديد يعانون  ذوي التخلف العقلي املتوسط   

  التعلم كوسيلة لتدريب األفراد ذوي التخلف العقلي املتوسـط         خدام إستراتيجية التكرار بعد   فاعلية است 
  .                 احلياة اليومية  على التذكر وربط املهارات املكتسبة مبواقفوالشديد

  

    : Transfer of Learning ثر التعلمأ انتقال -د
 واضح يف عملية نقل أثر التعلم من موقف          تدين  والشديد  التخلف العقلي املتوسط   ويظهر األفراد ذو     
ـ ،  م العـاديني    اعند مقارنتهم بأداء أقر   هلذه الفئة   خر  وهي من اخلصائص املميزة       آ إىل ـ  حي ل ث علّ

 يف التعرف على أوجه الشبه       والشديد فشل الفرد ذوي التخلف العقلي املتوسط     بالباحثون هذا القصور    
 مـاكميالن أن   ) ٢٠٠٠( عبيـد     ذكرت فقد. واالختالف بني املوقف املتعلم السابق واملوقف اجلديد        

Macmillan)(  وأطفـال   ،النهارية   أن هناك فروق واضحة بني أطفال مراكز التربية اخلاصة           إىل أشار 
مراكز اإلقامة الكاملة من حيث قدرم على التعرف على الدالئل املناسبة بني املوقف املـتعلم الـسابق                 

فهنـاك  ،  أن قدرة الفرد على نقل أثر التعلم يعتمد على مستوى التخلف العقلي  باإلضافة إىل،واجلديد  
 كذلك تتأثر هذه القدرة حسب طبيعـة        .لتعلم  ثر ا أعالقة عكسية بني درجة اإلعاقة والقدرة على نقل         

  . املهام التعليمية ، ودرجة التشابه بني املواقف املتعلمة السابقة واجلديدة  

  
  



 ٢٧

   : Perception& Reasoning   اإلدراك والتفكري-هـ
  كنتيجة لتأثر مراكـز     من قصور يف عملية اإلدراك      والشديد يعاين أفراد فئة التخلف العقلي املتوسط        

اليت تعد من   ويف عملية التفكري ،       قصور إىل ما يعانونه من   باإلضافة  هذا  . اإلدراك العقلية بشدة اإلعاقة     
 عندمع املعلومات واخلربات اليت سبق تعلمها من قبل ومن مث إعادة تنظيمها             جل الالزمةالعمليات العقلية   

 تدين يف  يظهر أفراد هذه الفئة    لككذ ) . ٢٠٠٢ ،   نصر اهللا ( مواجهة املواقف وحل املشاكل اجلديدة      
                 اسـتخدام الـتفكري احملـسوس يف املواقـف التعليميـة             التفكري ارد ، لذا مييلـون إىل       قدرم على 

     إىل أشار   )Justen( جرسنت أن ) ١٩٩٢( سيسامل   ووقد أوضح السرطاوي    ) . ١٩٩٥املطرودي ،   ( 
م العـاديني   ا مقارنة منو اإلدراك والتفكري لدى فئة التخلف العقلي وأقر         أن البحوث اليت أجريت حول    

ويفشلون   ال يستطيعون فهم األفكار اردة        املتوسط والشديد   أن األفراد ذوي التخلف العقلي     تأظهر
 على الرغم من وجـود      و. بتكاري أو اإلبداعي الذي يتناسب مع عمرهم العقلي         اإليف إظهار التفكري    

      الـتفكري واإلدراك    جمـايل العاديني وذوي التخلف العقلي املتوسط والشديد يف         بني أداء األفراد     الفروق
 مجيع العاملني مع هذه الفئـات   ، لذا ينصح استنتاجات قاطعة يف هذا الشأن     يصعب الوصول إىل   أنهإال  

  . بكل فرد اخلاصة ب مع القدرات واإلمكانيات ، مبا يتناس  هذه العمليات العقليةبالتدريب على
ت                   أشـار   والـشديد  العقلي املتوسط إضافة إىل هذه اخلصائص العقلية العامة لألفراد ذوي التخلف             و

م يعانون ألدى هذه الفئة ، فعلى سبيل املثال وجد         قصور إضافية    جوانب وجود   إىل ) ١٩٩٣(إبراهيم  
  :من ضعف يف القدرة على 

  .المات أو اإلشارات أو التلميحات يف املواقف التعليمية استخدام الع •
 .االستدالل واستخدام االستراتيجيات التنظيمية يف الكثري من مواقف التعلم  •
  .التخيل والتصور •
 ." غري املقصود "  التعلم العرضي •
  

   : Social and Behavioral Characteristics   اخلصائص االجتماعية والسلوكية- ٢
 مـع البيئـة      مشكالت واضـحة يف التكيـف       والشديد  التخلف العقلي املتوسط   ر األفراد ذوو  يظه   

التمرد والعـدوان   إىل   بعضهم    من املواقف االجتماعية ، ومييل     نسحابالااالجتماعية حيث مييلون إىل     
ت  قدرم على إنشاء عالقا    ضعف جانب    إىل  هذا ، ) ٢٠٠٠إبراهيم ،   (  املوجه حنو الذات أو اآلخرين    

 مشاركة اآلخرين األصـغر منـهم سـناً يف          إىلوغالباً ما مييلون    ،  م العاديني   ااجتماعية فعالة مع أقر   
لقد أشارت العديد   ".  ) ٢٠٠٢اهلجرسي ،   (  االجتماعية ، والشعور باخلوف وعدم األمان      نشاطام  

 كفاءة يف التعامل مع     أقل  أن أفراد هذه الفئة    إىل من الدراسات يف جمال تقييم طبيعة التكيف االجتماعي       
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املواقف االجتماعية مقارنة بالعاديني ، فغالباً ما يسهل إحباطهم ويظهرون دالئل على الصراع الداخلي              
     ) .١١٠، ١٩٩٢ السرطاوي ، سيسامل ،( " واخنفاض مفهوم الذات لديهم 

جتماعي للتعامـل بأسـلوب      من السلوك اال   اً أفراد هذه الفئة ال ميلكون أمناط      ذلك فأن باإلضافة إىل      
جتماعي غري مقبول   ا مشاعر الغضب واإلحباط ، مما ينتج عنه سلوك           وجود مع ومقبول اجتماعياً  هادئ

 وقد أكدت العديد من   " ) . ٢٠٠٣احلسن ،   (  مشكالت سلوكية يف البيئة االجتماعية       ظهور يؤدى إىل 
التكيـف   اضـطراب    ة الـيت أدت إىل    الدراسات أن القصور يف القدرة املعرفية من العوامل األساسـي         

كل  ويتمثل هذا االضطراب يف قصور    ،    املتوسط والشديد   التخلف العقلي  ذوياالجتماعي لدى األفراد    
"               ، وعمليــة التفاعــل االجتمــاعي واملهــارات االجتماعيــة ، مــن جمــال اإلدراك االجتمــاعي 

     ) .٢٥، ٢٠٠٥الوابلي وآخرون ، (

                                              

  :  Language and Speech Characteristics   اخلصائص اللغوية والكالمية- ٣

   املتوسط والـشديد   األفراد ذوي التخلف العقلي   والكالمية لدى    ةتتعدد مظاهر االضطرابات اللغوي      "
قبالية ، والتعبرييـة ، وضـعف        يف اللغة االست   ةاضطراب الوظائف الرئيس   حيث تتمثل هذه املظاهر يف    

    واضطرابات النطق ، درة النحوية والتركيبية الق تدينوشبه مجل ، و ،  احلصيلة اللغوية من مفردات ، مجل       
 العديد من هذا وقد علّل .   )٢٧ ،   ٢٠٠٥الوابلي وآخرون ،    "( التأتأة   ،    اإلبدال ، اإلضافة    ، كاحلذف

 التخلف العقلي املتوسط والشديد تعود      ية اليت يعاين منها أفراد    كل الكالم الباحثني أن الصعوبات واملشا   
واحلركيـة املرتبطـة    العصبية ،    وبيولوجية كاضطراب األجهزة احلسية       ،  عوامل وظيفية  يف معظمها إىل  

ن مستوى االضطراب اللغوي والكالمي يرتبط طرديـاً        إ ذلك ف  باإلضافة إىل . وظائفها مباشرة بالدماغ    
القدرات العقلية كلما زاد القصور اللغـوي       مبعىن أنه كلما اخنفضت نسبة تدين       عريف ،   مبستوى النمو امل  

    ) .٢٠٠٣الوابلي ، (  والكالمي 
                               

   :Physical and Motor Characteristics  اخلصائص البدنية واحلركية  - ٤

 قصوراً يف النمو البدين يتمثل يف قلـة الـوزن           دي و الشد   املتوسط  التخلف العقلي  ذوويظهر األفراد      
، والفـم واألطـراف                 ظهور التشوهات يف كـل مـن اجلمجمـة والعـني        ، و وصغر حجم الدماغ    

أما عـن النمـو     " .  العاديني    بأقرام مراض إذا قورنوا  أل مقاومتهم ل  ىنكذلك تتد  ) ٢٠٠١العزة ،   ( 
 مـسك عدم التوازن احلركي ، وصـعوبة       و بينهم اإلعاقات احلركية      وتظهر ، يتأخر كثرياً    إنهاحلركي ف 

مثـل   تدريبات مكثفة لتنمية     لذا حيتاج هؤالء األفراد إىل    األشياء ، ويتأخر لديهم التحكم يف اإلخراج ،         
شوهات اجلسمية واإلعاقات   للتخفيف من مستوى الت    تصحيحي  و  طبيعي عالج املهارات احلركية و   هذه

 وهناك عالقة طردية بني مستوى التخلـف العقلـي وشـدة           .  )٩٢ ،   ٢٠٠٠يم ،   إبراه(  " احلركية
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ـ    والشديد   حيث تظهر لدى فئة التخلف العقلي املتوسط      الضعف احلركي    يف   املـشكالت  نالكـثري م
  .  ) ٢٠٠٣، احلديدي ،  اخلطيب ( بية كنتيجة لالضطرابات العصرية املهارات احلركية الدقيقة والكب

 هذه املـشكالت    ينجم عن حيث  واجلسمية ،    لفئة من اإلعاقات البصرية والسمعية    كذلك تعاين هذه ا   
أوضـح  وقـد   .  )١٩٩٦احلـداد ،    ( واإلعاقات اجلسمية اخنفاض أداء الفرد يف اجلوانب االستقاللية         

لألفـراد ذوي   ، واحلركية العامـة      من مظاهر القصور يف اجلوانب اجلسمية        اًعدد)  ٢٠٠٤   (امليالدي
                  :  وهي والشديدعقلي املتوسطالتخلف ال

  . نوعاً من املنبهات احلسية م إحداث احمليطني أثناء أي نشاط حركي يف األسابيع األوىلعدم إبداء  •
 . يف النمو اجلسمي واضحتأخر  •
   .خنفاض النمو احلركي عن املعدل الطبيعي ا •
 .ضعف يف التآزر البصري احلركي  •
 . الروائح املختلفة قدرة على متييزال ضعف •
 . ضبط املثانة والتحكم يف اإلخراج التأخر يف •
 .اضطرابات يف إفرازات الغدد الصماء  •

 صائص العامة لألفراد ذوي التخلف العقلـي املتوسـط        للخ وخالصة القول وبعد االستعراض العام         
 وإمنـا    أفراد هذه الفئـة    بنيليس   للفروق الفردية    تلك اخلصائص تبعاً  والتعرف على التباين يف      والشديد

يف مجيع حاالت التخلـف     هناك جمال للحكم بضرورة ظهور هذه اخلصائص         فليس   .داخل الفرد نفسه    
 توظيـف    هذه الفئات  على العاملني مع أفراد   يتوجب   وإمنا   ، وتعميمها عليهم     والشديد العقلي املتوسط 

اختيار استراتيجيات التدريس   ة والتأهيلية ، و    إعداد وتقدمي الربامج التربوي    عند املعلومات العامة    مثل هذه 
   .كل فرد ضمن هذه الفئاتاليت تتناسب مع خصائص 

  

  :   Adaptive Behavior  السلوك التكيفي:ثالثاً 
مفهـوم    العلوم البيولوجية الـيت اسـتخدمت       بدايات استخدام مصطلح السلوك التكيفي إىل      تعود"   

درة الفرد على التكيف مع العوامل البيئية والطبيعية ، مث ظهر           للداللة على مدى ق    Adaptation التكيف
 مدى قدرة الفرد على التكيف مـع العوامـل واملـتغريات            أنههذا املفهوم يف العلوم االجتماعية على       

. االجتماعية أما يف العلوم النفسية فقد اعتربت مظاهر التكيف النفسي داللة علـى الـصحة النفـسية                 
د فشل الفرد يف     أساسياً يف تعريف التخلف العقلي ، حيث يع        حمكاًاصة هذا املفهوم    واعتربت التربية اخل  

"                واالستجابة للمتطلبات االجتماعيـة مظهـر مـن مظـاهر التخلـف العقلـي             التكيف االجتماعي   
يف  من استخدم مفهوم السلوك التكيفـي        من أوائل  )Doll(   دول دويع ) . ٤٨، ٢٠٠٠، الروسان  ( 
 مريسـر و،   ) (Grossman، وجرومسـان   ) Heber( ال التربية اخلاصة ، كما ساهم كل من هيـرب جم
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)Mercer( ،     واجلمعية األمريكية للتخلف العقلي AAMR)(    ،    املعروف  ٩٤/١٤٢والقانون العام رقم 
صة ، واستخدامه   جمال التربية اخلا   يف تثبيت هذا املفهوم يف    " قانون التربية لكل األطفال املعوقني      " باسم  

واليت ركزت بدورها على مفهوم السلوك التكيفـي إىل         تقليدية واحلديثة للتخلف العقلي     يف التعريفات ال  
وعلى الـرغم مـن      ) . ٢٠٠٠،الروسان  ( جانب درجة الذكاء للحكم على الفرد بالتخلف العقلي         

  العقليية األمريكية للتخلف ف اجلمعاختالف نظرة الباحثني إىل مفهوم السلوك التكيفي ، إال أن تعري

(AAMR)                    يعد األكثر قبوالً يف جمال التربية اخلاصة ، حيث ينص هذا التعريـف علـى إن الـسلوك
 واالستجابة للمتطلبـات    ،التفاعل مع بيئته الطبيعية ، واالجتماعية        مدى قدرة الفرد على   "التكيفي هو   

العمرية اليت ينتمي إليها ، وخاصة متطلبـات حتمـل   االجتماعية املتوقعة منه بنجاح مقارنة مع اموعة     
   ) .٥٦ ، ٢٠٠٠، الروسان " ( املسئوليات الشخصية واالجتماعية باستقاللية 

  

    : مظاهر السلوك التكيفي  -١
  )Doll(  دول  اعترب فقد ، ملفهومهلذا ا  اليت تطرقت    لوك التكيفي تبعاً لتعدد التعاريف    تتعدد مظاهر الس     "

يف حني استبدل   ،   السلوك التكيفي    مظاهر أساسيان من    مظهرانالذايت واملسئولية االجتماعية    االستقالل  
ـ       ) ١٨  ،٢٠٠٤ العتييب ،  ( "املسئولية االجتماعية باملسئولية الشخصية    ) )Nihiraريا  دأمـا لـيال ن

)Leland(     ريافقد مجع بني تعريف كل من دول و )Nihira& Doll(  ى التكيـف  واعترب أن القدرة عل
   : على النحو التايل  ) ٢٠٠٤( أوردها احلسني    سلوكيةمظاهرتتحدد بثالثة 

االسـتجابة   قدرة الفـرد علـى   ايقصد و Independent Functioning :الوظائف االستقاللية  -أ
   .للمتطلبات االجتماعية بنجاح حسب العمر الزمين 

يقصد ا قدرة الفرد على حتمل كل ما يتعلق و  :Personal Responsibility  املسئولية الشخصية-ب 
  .بأموره الشخصية والنجاح يف اختاذ القرار املناسب 

يقصد ا قدرة الفرد على القيـام بـاألدوار   و : Social Responsibility   املسئولية االجتماعية-ج 
 عنـد   الجتماعي واالنفعايل  والنضج ا  ،االجتماعية املتوقعة منه بنجاح ، وحتمل  املسئوليات االجتماعية          

  .اختاذ القرارات 
 التخلف العقلـي    ذويفالفرد  .   للتكيف مع البيئة احمليطة بالفرد     اً السلوكية أساس  املظاهرتعد هذه      

 بأكرب قدر من االستقاللية ومـن       هام الشخصية امل أداء التدريب على     حباجة ماسة إىل    والشديد املتوسط
 ، والتعامـل  ، والتنقـل  وارتداء املالبس،  والصحة الشخصية ،اب مهارات تناول الطعام والشر  ذلك  

والطارئة   كيفية التصرف يف املواقف احلرجة       ومعرفة واستخدام اللغة يف التفاعل مع اآلخرين ،      بالنقود  
 استشعار معىن املسئولية الشخصية من حيث زيادة الدافعية الذاتية حنـو            باإلضافة لذلك فهو حباجة إىل    

بسط أ يف   يهم أو االعتماد عل   ، من قبل اآلخرين      عن الضغوط اخلارجية   ئولياته الشخصية بعيداً  حتمله ملس 
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       سـلوكياته   مـسؤولية  يف حتمل    لفردا رغبةوكذلك تظهر املسئولية الشخصية من خالل       . أمور احلياة   
  . املناسب  اختاذ القرارعلى قدرته  يفالشخصية ، واليت تنعكس بشكل واضح

 حمصلة النضج العام للسلوكيات الشخصية والتفاعلية مع اآلخرين داخل          فهيئولية االجتماعية    أما املس  
تباعه لألنظمة والقوانني دليل على مدى حتمله للمسئولية        إجمتمعام الطبيعية ، حيث يعد التزام الفرد و       

ـ            . االجتماعية واعتباره عضو يف اجلماعة                    سئولية ويف حال عجزه يصبح غري قـادر علـى حتمـل امل
                   الـسلوك التكيفـي     مهـارات   يف ومن مث يظهر لديه القـصور الواضـح       االجتماعية و الشخصية ،     

   ) . ١٩٩٧الشناوي ، ( 

  

  :  جمـاالت السلوك التكيفي -٢
  أهم الركائز األساسية ملناهج األفـراد ذوي التخلـف العقلـي           أحدالسلوك التكيفي    تعد جماالت     

انب تعليمهم للمهارات األكادميية الوظيفية ، واليت تعـود علـيهم بالفائـدة             إىل ج   والشديد املتوسط
 واالستفادة من خمتلف األنشطة     االجتماعي ،  وتساهم بشكل مباشر يف تقبلهم       ،األكادميية واالجتماعية   
هذا وقد تعـددت جمـاالت    . ألنفسهم وتمعام تهم وإنتاجيتهم فعاليتزيد مناالجتماعية العامة اليت    

  . التعريفات اخلاصة ذا املفهوم السلوك التكيفي تبعاً لتعدد مضامني
 جماالت الـسلوك التكيفـي      )Schalock,Braddock,1999( ك   فقد أوضح كل من سشالوك وبرادو     

يث  ح ٢٠٠٢ والذي مت تعديله يف عام       ١٩٩٢الواردة يف تعريف اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي لعام         
  : مت تقسيم ااالت لثالث مهارات أساسية على النحو اآليت 

اللغة االستقبالية والتعبريية ، ومهارات " تتضمن كل من  : Conceptual Skillsاملهارات املفاهيمية  -١
  " . القراءة والكتابة ، التعامل بالنقود 

تقاللية ، املهارات احلركيـة   املهارات االس" تتضمن كل من  : Practical Skills املهارات العملية -٢
 " . املهارات املهنية ، واحلياة اتمعية 

التنشئة االجتماعية ، التكيف الشخـصي  " تتضمن كل من  : Social Skillsاملهارات االجتماعية  -٣
واالجتماعي ، التعامل مع اآلخرين ، العمل ضمن جمموعة ، حل املشكالت ، توجيه الذات ، حتمـل                  

  " .رام الذات ، احلساسية والبصرية ، تكوين صدقات مع اآلخرين املسئولية ، احت
 يف مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكيـة للتخلـف العقلـي            )٢٠٠٤(احلسني     كما أوضح   

  : واملقنن على البيئة السعودية تسع جماالت رئيسة وهي كاآليت  " اجلزء األول" الصورة املدرسية ١٩٩٣
 املظهـر   ، النظافة   ، دورة املياه    استخدامتناول الطعام ،    " تتضمن كل من    : ة  املهارات االستقاللي  -١

  " . والوظائف االستقاللية األخرى ،  لالتنق  العناية بامللبس ، خلع املالبس يف األوقات املناسبة ، العام 
  ."النمو احلسي ، النمو احلركي " يتضمن كل من : النمو اجلسمي  -٢
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  ."التعامل بالنقود ، مهارات الشراء " من كل من يتض: النشاط االقتصادي  -٣
  ."التعبري اللغوي ، الفهم الشفهي ، النمو اللغوي االجتماعي " يتضمن كل من : النمو اللغوي  -٤
 .األعداد والوقت  -٥
 .املهين / النشاط ما قبل املهين  -٦
 . "قت الفراغ قضاء واملبادرة ، املثابرة ، و" يتضمن كل من : التوجيه الذايت  -٧
 ." املمتلكات الشخصية ، املسئولية العامة ، املسئولية الشخصية " تتضمن كل من : املسئولية  -٨
التعاون ، التفاعل مع اآلخرين ، املشاركة يف األنـشطة          " تتضمن كل من    : املهارات االجتماعية    -٩

 " . اجلماعية ،  النضج االجتماعي 
من بني جمـاالت الـسلوك       –املهارات االستقاللية    –  التركيز على اال األول     فيما يلي  هذا وسيتم  

التكيفي وذلك نظراً ألمهيته يف استقاللية الفرد ذوي التخلف العقلي املتوسـط أو الـشديد ، وحتملـه       
 . ملسئولياته واحتياجاته الشخصية اليت تنعكس إجياباً على تكيفه االجتماعي مع أفراد جمتمعه 

            

   : Independent Skills تقالليةاملهارات االس: رابعاً 
تعد املهارات االستقاللية حجر الزاوية يف مناهج األفراد ذوي التخلف العقلـي علـى اخـتالف                   

مستويام ، كما أا تشكل أساساً الكتسام الكثري من املهـارات الـضرورية  ،  مثـل املهـارات                    
ساهم تدريب أفراد هذه الفئة يف تنمية قـدرام         حيث ي . األكادميية ، االجتماعية ، احلركية ، واملهنية        

 زيادة اسـتقالليتهم وعـدم      على التكيف االجتماعي الناجح يف مواقف حيام اليومية ، باإلضافة إىل          
  .  ) ٢٠٠١الروسان ، هارون ، ( اعتمادهم على مساعدات اآلخرين من حوهلم  

قدرة الفرد على االستجابة للمتطلبات "  بأااملهارات االستقاللية (Leland,1977)   ولقد عرف ليالند 
 وتشتمل هذه املهارات كمـا أوضـحها احلـسني         " . االجتماعية بنجاح حسب العمر الزمين للفرد       

استعمال أدوات املائدة ، تناول الطعـام يف األمـاكن العامـة             "  من األبعاد وهي     على عدد  ) ٢٠٠٤(
كغـسل اليـدين    دورة املياه ، والنظافة الشخصية      تعمال   التدريب على اس    ، املشروبات ، آداب املائدة   

االستحمام ، تنظيف األسنان بالفرشاة ، الغسيل وارتداء املالبس وخلعها ، ارتداء األحذيـة               ،  والوجه  
 واملدرسـة     قواعد السالمة يف الطريق واملـبىن       ، التنقل واستخدام املواصالت ، إتباع      تومعرفة االجتاها 

  . "المة يف دار اإليواء أو املرتل السوالوظائف االستقاللية املتنوعة ، بعض واستعمال اهلاتف ، 
وللعالقة الوثيقة بني هذه املهارات االستقاللية وموضوع الدراسة احلالية سوف تتضمن الفقرات التاليـة              

  . شرحاً مفصالً لكل مهارة 
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  :  أبعاد املهارات االستقاللية -١
  :  تناول الطعام –أ 
ا على عدد من العوامل مثـل       ا املهارات االستقاللية الرئيسة ، اليت يعتمد إتق       أحدى هذه املهارة    تعد  

 اهلدف العام   إن) ٢٠٠١( هارون   والروسان   قد ذكر    و. العمر الزمين ، درجة اإلعاقة ، طبيعة األطعمة         
 تعويدهم علـى  هو يد والشدالعقلي املتوسطمن تنمية مهارات تناول الطعام لدى األفراد ذوي التخلف       

، وقيامهم بأمناط السلوكيات االجتماعية املناسبة ذات العالقة مبهارات تناول           إطعام أنفسهم باستقاللية  
  ، وآداب املائـدة           املـشروبات  و تناول الطعام يف األماكن العامة ،        ،استعمال أدوات املائدة     ك الطعام

  .  ) ٢٠٠٤  ،احلسني( 
      :اه   استخدام دورة املي–ب 
 املتوسط مهارة استخدام دورة املياه من املهارات االستقاللية اهلامة لألفراد ذوي التخلف العقلي              تعد  

يف املراكز  اليت حتول دون قبوهلم      أهم العقبات األساسية     أحدحيث يعد عدم إتقان هذه املهارة        والشديد
الفرد ذوي التخلـف    إن إتقان   . صوص  على وجه اخل  واملؤسسات اخلاصة ، ويف برامج الدمج التربوي        

  . ذه املهارة يتطور تبعاً لتسلسل منائي حمدد ، ويستغرق وقتاً أطول يف عملية التدريب العقلي هل
أن هذه   أن الثابت علمياً  إال   ،    يف اكتساب هذه املهارة إىل مشاكل عضوية أو نفسية         روقد يرجع التأخ    

الربامج التدريبية املنظمة واهلادفة من قبل كل من معلمـي           يف حال تقدمي      بشكل ملحوظ   تتطور املهارة
 تشتمل مهارة استخدام دورة امليـاه  و ) . ١٩٩٨، احلديدي ،    اخلطيب   ( الطفل املتخلف عقلياً وأسرته   

عنايـة الذاتيـة داخـل دورة امليـاه               دورة املياه ، وال    استخدامالتدريب على    مها  أساسيني بندين على
 التدريب على استخدام دورة املياه ألفـراد        بأن ) ١٩٩٤ (وقد نوهت مايلز  هذا  ) .  ٢٠٠٤  ، احلسني(

  : مثل  من األهدافاًعدديتضمن هذه الفئة 
   .استخدام دورة املياه   أن يعرف الطفل مىت حيتاج إىل-
 .  ذلك  عندما حيتاج إىلدورة املياهإيل   الطفل بنفسهيتجه أن -
   . راعاة الشروط الصحيةمب مبستوى جيد من النظافة و الطفل دورة املياهيستخدم أن -

  : النظافة الشخصية –ج 
ـ   والـشديد  املتوسطتعد مهارة النظافة الشخصية للفرد ذوي التخلف العقلي            ن أهـم املهـارات      م
وـدف هـذه    .  وتقبل احمليطني له     بالسالمة الصحية للفرد  نظراً ألمهيتها وارتباطها املباشر     ستقاللية  اال
نظافة العامة  لفهم وإدراك مبادئ الصحة ، وال     د هذه الفئة على اختالف درجام        تدريب أفرا  ارة إىل امله

ومساعدم على محاية أنفسهم عن طريق تنمية العادات الصحية ، وأمنـاط الـسلوك          يف حيام اليومية    
          منـها  يـة   املشكالت الـصحية ، واالجتماعيـة والوقا        ومساعدم على معرفة كيفية جتنب     ،الصحي  
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         هذا البعد يشتمل على عـدد مـن البنـود         أن   ) ٢٠٠٤(احلسني  قد أوضح   و  ) .٢٠٠٣إبراهيم ،   ( 
   ." ، وتنظيف األسنان  الصحة الشخصية واالستحمام   ، والوجه وغسل اليدينك" 

  :   املظهر العام –د 
 بعداً هاماً يـساهم يف اسـتقالليتهم        الشديد و  املتوسط  املظهر العام لألفراد ذوي التخلف العقلي      يعد  

  العوامل األساسـية لتقبـل      أحدن املظهر اجليد    أ حيث   ،وتفاعلهم املباشر مع اآلخرين بصورة طبيعية       
يف هيئتهم أو ملبسهم والـيت ال        من سلوكيات غري مرغوبة      أفراد هذه الفئة  إن ما يقوم به     . اتمع هلم   

تـدخل  ال  إىل تاجحت  ، أو اكتساب سلوكيات شاذة   ،  تيجة تعلم خاطئ    تناسب مع املواقف االجتماعية ن    ت
 دف مساعدة هؤالء األفراد على العيش باستقاللية وإظهار         معهم ، كثف من قبل العاملني     املتدريب  الو

  على بندين أساسـيني مهـا       هذا البعد يشتمل  أن   ) ٢٠٠٤(احلسني   وقد أوضح   . املقبولة  السلوكيات  
   . " واختيار امللبساهليئة والقوام "

  :   امللبس  –هـ 
  والشديد املتوسطذوي التخلف العقلي    متكن األفراد    املهارات األساسية اليت     من بني تعد مهارة امللبس      
) ٢٠٠١الروسان ، هارون ،     ( واحملافظة على نظافتها     هاالبس وخلع امل يف ارتداء    الذاتية االستقاللية   من

 الفـرد  يكتـسب  مل ا، فإذ  سابق لتعليم الفرد مهارة استخدام دورة املياهتعترب هذه املهارة متطلب   كما  
 ويشتمل هذا   .فلن يتمكن من حتقيق مهارة استخدام دورة املياه بنجاح          وخلعها ،    املالبسارتداء  مهارة  

                  ةاألحذيولبس   ،   هاالغسيل ، ارتداء املالبس وخلع    و كالعناية باملالبس    الفرعية البنودعدد من   البعد على   
                          ) .٢٠٠٤احلسني ،  ( 
  :   التنقل  –و 
 العقلـي تعد مهارة التنقل من بني املهارات االستقاللية اليت يتوجب تعليمها لألفراد ذوي التخلـف                  

 بالنفسنمية الثقة    تعويدهم على حتمل املسؤولية ، وت      املهارة هلذه   م اكتسا إذ يساهم  ،املتوسط والشديد   
بني األماكن ، ومرافق اخلدمات يف اتمع       التعرف على قواعد السالمة واملرور أثناء التنقل        بعهم  يشجوت

هذا البعـد   شتمل  يو ) . ١٩٩٤ ،   مايلز( مثل املدرسة والعمل ، واملستشفى ، ومراكز الربيد والتسوق          
وإتباع قواعد السالمة   ،   املواصالت   ام وسائل  ، استخد  التنقل  ، تالبنود كمعرفة االجتاها   على عدد من  

    . )٢٠٠٤، احلسني  (  واملدرسةيف الطريق واملبىن

  :   الوظائف االستقاللية األخرى  –ز 
  يف حياته   والشديد املتوسطهناك عدد من املهارات اليت تزيد من استقاللية الفرد ذوي التخلف العقلي               

كياته االجتماعية مثل مهارة التصرف وطلب املساعدة يف حـاالت          وتساعد يف بلورة املظهر العام لسلو     
  ، باإلضافة لتوخي أساليب السالمة الذاتية يف املرتل ، املراكـز التعليميـة               واستخدام اهلاتف ،  الطوارئ  

  .  ) ٢٠٠٤احلسني ، ( ودور اإليواء اخلاصة  
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   : أمهية القياس يف التدريب على املهارات االستقاللية -٢
 عند اختاذ الكـثري مـن   نظراً ألمهيتها  عملية قياس املهارات االستقاللية من العمليات الضرورية ،          عدت  

 واألهداف التدريبية الفردية اخلاصة يف جمال املهارات االسـتقاللية          ،  القرارات التربوية كتحديد الربامج     
دريب ، فال ميكن للعاملني وضع برامج       وهذا بدوره يظهر أمهية عملية القياس وارتباطها املباشر بعملية الت         
لتعرف على أهم جوانب القـصور      ، وا خاصة لألفراد ذوي التخلف العقلي بدون تطبيق عملية القياس          

أكد على أمهيـة      )Whiteman(  أن ويتمان  )  ٢٠٠١(فقد ذكر الوابلي     . مناسباليت حتتاج لتدخل    
  : فيما يتعلق بتحديد القياس لعملية التدريب 

  . عملية التدريب  احلاجة إىل مدى-
 . طبيعة التدريب املتوقع تطبيقه -
  .ها  فاعلية برامج التدريب وتأثري-
إن التطور امللحوظ يف تقنني وتعريب مقاييس السلوك التكيفي على البيئة العربية ساهم يف إعـداد                "   
حيـث  ي التخلف العقلـي  القصور يف املهارات التكيفية لدى األفراد ذواييس فعالة لتحديد جوانب    مق

ـ                   يف  تيعترب القياس احد أهم املصادر األساسية الذي يعتمد عليه يف احلكم على أداء الفرد مىت ما روعي
وتستهدف مقاييس الـسلوك التكيفـي       ) .٢٠٥ ،   ٢٠٠١الوابلي ،  (  "ذلك الشروط العلمية الالزمة   

تتضمنها تلك املقاييس مقارنـة مـع       حتديد مستوى أداء السلوك االجتماعي للفرد على املهارات اليت          
  أوضـح   كـذلك ) . ٢٠٠٠الروسـان ،    ( األفراد العاديني ، وحتديد مدى القصور يف تلك املهارات          

قياس السلوك التكيفي   أنأشاروا إىل  (Reynolds ,Birch)أن رينولدز وبريش ) ٣٩ ، ٢٠٠٤(احلسني 
     :حيقق ثالثة وظائف أساسية  وهي 

والقصور يف املظاهر السلوكية لألفراد ذوي التخلف العقلي من خالل مقارنـة            حتديد جوانب القوة     •
   . من أقرانه الذين مياثلونه يف الفئة العمرية  مستوى أداء الفرد باملستويات املتوقعة اجتماعياً

 .املساعدة يف ختطيط وتقييم استراتيجيات العالج والتدخل  •
  . ب اإلكلينيكي والبحوث العلمية  توفري معلومات دقيقة وشاملة  ال التدري •

 املهـارات  احد أهـم      والشديد قياس املهارات االستقاللية لألفراد ذوى التخلف العقلي املتوسط         يعد  
   على إعداد وختطيط الربامج التدريبيـة هلـذه املهـارات           القائمني  اليت يفترض إتقاا من قبل     األساسية

 من حتديد مستوى األداء احلايل للفرد ، ومعرفـة          ذه املهارة هكنهم  متحيث  .  عاملني مع هذه الفئات   وال
 ، وتقييم نتائجها قبل وبعد      املناسبة وبالتايل تقدمي التدخالت العالجية      ،أهم جوانب القوة والقصور لديه      

  . التدريب 
  
  



 ٣٦

ني احلسكما أوضحها   وفيما يلي عرض موجز ألهم مقاييس السلوك التكيفي واملقننة على البيئة العربية             
  :واليت ميكن استخدامها يف عملية قياس وتقييم املهارات االستقاللية وهي كالتايل  ) ٢٠٠٤(
  The Vineland Social Maturity Scaleمقياس فينالند للنضج االجتماعي   •
   Cain - Levine Social Competency Scale  مقياس كني وليفني للكفاية االجتماعية •
 The American  Association of   عية األمريكية للتخلف العقلي مقياس السلوك التكيفي للجم •

Mental Retardation  Adaptive Behavior Scale AAMR,ABS  .٦( من خالل  علماً انه يتوفر (
 وهي علـى    .سعودية  و حبرينية ،    و ثالث منها أردنية ، وصورة مصرية        ،صور مقننة على البيئة العربية      

  :النحو التايل 
 الـصورة األردنيـة      - اجلزء األول    -السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلي       مقياس   -١

  ) .  ١٩٨١)  (الروسان ( إعداد 
الصورة األردنية املعربة ملقياس اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي للسلوك التكيفي الصورة املدرسية             -٢

   )١٩٨٤) ( الكيالين ،الروسان ، جرار ( العامة ، إعداد 
 . )١٩٨٥) ( صادق (   إعداد - الصورة املصرية -دليل مقياس السلوك التكيفي  -٣
الدليل واملعايري البحرينية للصورة املعربة من مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلـف              -٤

 )  . ١٩٨٩) ( القريويت ، جرار (   إعداد - الصورة املدرسية –العقلي 
) الروسـان     (  إعداد      الصورة األردنية   - اجلزء األول والثاين   -ي  دليل مقياس التكيف االجتماع    -٥
)١٩٩٨    . ( 
 " اجلـزء األول     "لتخلف العقلي الصورة املدرسـية       مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية ل      -٦

   ) .٢٠٠٤) ( احلسني  (على البيئة السعودية إعداد املقنن 
 النمائيـة   يف ضوء جمموعة اجلوانب   الفرد  جة مالئمة سلوك    يف قياسها لدر  مجيع هذه املقاييس    تشترك     

 االجتماعية ملن هم يف مثل سـنه         مع جمموعة التوقعات   الفردتقيس درجة انسجام سلوك     و. املتوقع منه   
 اة اليومية ، واملهارات احلركيـة      حيث تتضمن هذه املقاييس فقرات تقيس االستقاللية يف أداء مهام احلي          

     .  )٢٠٠٤ احلسني ،( ى حتمل املسئولية ، والقدرة عل والتفاعالت االجتماعية، املهارات اللغوية و
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  : والشديد  املراحل العامة لتعلم املهارات االستقاللية لألفراد ذوي التخلف العقلي املتوسط -٣
كغريهـا مـن      والشديد تعد عملية تعلم املهارات االستقاللية لألفراد ذوي التخلف العقلي املتوسط            

 حيث تتـيح هـذه      .املهارات التكيفية ، واألكادميية الوظيفية اليت تتم وفق عدد من املراحل األساسية             
 عدد من املراحل الفرصة للمعلم للتخطيط العام ، والتنظيم املسبق قبل البدء يف تدريب هذه الفئات على                

ن تسري على منط    أأي مهارة البد    ن عملية تعلم    أ )(McDonnel,1996 فقد ذكر ماكدونيل  . املهارات  
 " .االكتساب ، االحتفـاظ ، التعمـيم        " النموذج العام ملراحل التعلم الثالث األساسية وهي مرحلة           

 منوذجاً ملراحل ومستويات تعلم وإتقان أي مهارة ، والـذي اقترحـه     ) ٢٠٠١( هارون   كذلك أوضح 
   ) . ٤( الشـكل رقم كما يوضح   )(Haring  & Gentary كل من هارنج وجنتري 

  

  

  

  

  

  

                                                               
   )٢٠٠١هارون ، : املصدر (  ملراحل تعلم وإتقان املهارات  )(Haring & Gentary  منوذج هارنج وجنتري ) : ٤( شكل 

  

تويات أكثر تعقيداً  خبمـس مراحـل        حيث يبدأ التعلم من مستوى قاعدي بسيط ، ومن مث ينتقل ملس           
   : أساسية على النحو التايل

 :  Response   مرحلة االستجابة-أ
يقصد ا استجابة التلميذ من خالل انتباهه للنموذج املعروض أمامه ، وهذه أول مرحلة للتعلم ، لـذا                   

املعـروض ، وتقـدمي     جيب أن حيرص املعلم على جذب انتباه التلميذ حنو النموذج أو اهلدف التدريسي              
  . املثريات بطريقة منظمة وهادفة لضمان احلصول على االستجابة الصحيحة 

  
  
  

  
  
  

   التطبيق واملمارسة                                                             التعميم  -٥      
  
   املمارسة                                                               االحتفاظ     -٤    
  

   التمرين واملمارسة                                                        اإلتقان        -٣    

  
  

   التمرين                  االكتساب                                               -٢      
  

    النموذج والعرض            االستجابة                                                 -١   
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    : Acquisition مرحلة االكتساب -ب
مجيـع   تطبيـق     على املهارة املستهدفة ، حيث تشمل هذه املرحلة          التلميذيقصد ا تعليم وتدريب        

يل سلوك    تشك ،منذجة  ،   واليت قد تكون تلقينات   يارها ،   أساليب التدريب املختلفة اليت يقوم املعلم باخت      
 .  تغذية راجعة  أو تنبيهات وتلميحات ،تسلسل تعزيز ،

  : Proficiency  مرحلة اإلتقان-ج
يقصد ا مدى قدرة التلميذ على إتقان املهارة املستهدفة ، وذلك من خـالل إجنـازه للتمرينـات                    

رة التلميذ على   باإلضافة إىل قد  . لم وبالكيفية واملعيار احملدد له مسبقاً       والتطبيقات املقدمة له من قبل املع     
  . واألنشطة املتدرجة من السهل إىل الصعب يف املهارة املكتسبة ممارسة التمارين ، 

   : Maintenance مرحلة االحتفاظ -د
لعمليـة   تابعـة نيـة    على تذكر املعلومات واملهارات املكتسبة لفترة زم       التلميذيقصد ا مدى قدرة       

بتطبيـق   ، يوصـى   من احملافظة على املهارات والسلوكيات املـستهدفة         التلميذمكن  لكي يت والتدريب  
 املعلومـات املكتـسبة يف ذاكرتـه          مجيـع لدعم حفـظ     تني املمارسة ، والتكرار الدائم    إستراتيجيات

  . فترة من الزمن واالحتفاظ ا ل
   : Generalization  مرحلة التعميم-هـ
عرفـة  مل ، و  الذي مت التعلم خالله    يف مواقف خمتلفة مشاة للموقف        التلميذ يقصد ا قيام املعلم بوضع      

 هذه  تتطلبو.  من مهارات    ابهاكتسسبق   ما   ق وتطبي املواقفتفاعل مع هذه    التلميذ لل  استطاعة   مستوى
       هـارات األكادمييـة والتكيفيـة     خمتلف امل التلميذ على من قبل املعلم أثناء تدريب      خاص  هتمام  ااملرحلة  

 .  استخدامها يف مواقف خمتلفةتعميم و  على تثبيت املهارة املكتسبة ، تساعداأل

  

 على املهارات    والشديد ن تدريب األفراد ذوي التخلف العقلي املتوسط      أ نستخلص مما سبق عرضه       
 تدريب أفراد هذه الفئـة علـى   ون علىلقائم النمط العام لتعلم أي مهارة ، لذا ينصح ا  يتبعاالستقاللية  

لكي يتم ذلـك    واملهارات االستقاللية ضرورة مراعاة تلك املراحل األساسية العامة للتعلم والتدريب ،            
البد من التركيز على عملية اكتساب هؤالء األفراد للمهـارات مـن خـالل اسـتخدام األسـاليب               

عـة احتفـاظهم     متاب  باإلضـافة إىل   ائص العامة هلم ،   واالستراتيجيات التدريسية اليت تتناسب مع اخلص     
من خالل تفعيل استراتيجيات التكرار بعد متام التعلم ، ومتابعة املعلـم سـلوكيات              باملهارات املكتسبة   

  . األفراد بعد تعلمها ، ومدى تطبيقهم للمهارات املكتسبة يف مواقف أخرى جديدة 
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  : ذوي اإلعاقات املتوسطة والشديدةاألفراد ة يف تدريس اإلجراءات التعليمية املستخدم: خامساً 
 األفـراد ذوي اإلعاقـات       يف تدريس  هناك عدد من اإلجراءات التعليمية اخلاصة اليت يتم استخدامها          

حيث يساهم توظيف هذه     .املهارات التكيفية   واملتوسطة والشديدة على املهارات األكادميية الوظيفية ،        
 حتويـل   دورهـا يف باإلضافة إىلهذا  قدر من األخطاء ، أقلاملهارات املختلفة ب   اإلجراءات يف إكسام  

األمر الذي  Transfer of Response Prompts   املثريات الطبيعيةضبط املثري من تلقينات االستجابة إىل
 لية التخلف العقلي املتوسط والشديد على االسـتقال        يف عملية تدريب وتعليم األفراد ذوي      يساهم كثرياً 

  Graduated Guidance   جالتوجيـه املتـدر   :  وهذه اإلجراءات هـي ،يف أداء املهارات املكتسبة 

Procedureاملساعدة املتزايدة تدرجيياً و  Least to Most Procedure،   ااملساعدة املتناقـصة تـدرجيي  
Most to Least Procedure التأخري الـزمين و.  Time Delay Procedure  مت تـصميم هـذه     لقد

 سـكنر وطريقتـه يف      مبادئ نظرية ، حيث مت توظيف       نتائج النظريات السلوكية   إىلاإلجراءات استناداً   
  .   )٢٠٠٣العتييب ، (   دراسة التعلم

 كامالً مبالحظة املثريات البيئيـة   أن السلوك ميكن فهمه فهماًإىلSkinner   سكنر   وتشري مبادئ نظرية
اليت حتـدد    ثار السلوك آهي  فالنتائج  أما    ، حلدوثهوتشترط   مقدمات للسلوك     هي  فاملثريات ،ونتائجها  

ن  أ  على اتأكيدهغريها من املبادئ السلوكية     ن  عالعامل سكنر   مبادئ  برز ما مييز    أولعل  . ه  إمكانية تكرار 
    . )(Driscoll ,2003 مبثري بيئيربطها االستجابة يتم تعلمها عن طريق 

املبـادئ  يكون من األمهية استعراض أهم      ،    يف الدراسة احلالية   هذه اإلجراءات  بعضونظراً لتوظيف     
الـيت   املنبثقة من البحوث الـسلوكية     عليها هذه اإلجراءات التعليمية       النظرية اليت اعتمدت   واملرتكزات

وكيفية استخدامها يف تدريب األفـراد      ،   تلك اإلجراءات التعليمية     عرض وكذلك   .باملثريات  هتمت  ا
  . ملهاراتعلى خمتلف ا التخلف العقلي املتوسط والشديد ذوي

     

  : لإلجراءات التعليمية   النظريةاملرتكزات -١
واليت مت استخالصها من نتائج نظريات       األساسيةملبادئ  ان  لقد قامت اإلجراءات التعليمية على عدد م         

يف تلـك املبـادئ يف اإلجـراءات        ، لذا يتعني توظ   التعلم وخاصة النظرية السلوكية اإلجرائية لسكنر       
التعليمية أثناء تدريس التالميذ ذوي اإلعاقات املتوسطة والشديدة على خمتلـف املهـارات األكادمييـة               

، وفيما يلي عرض موجز عن أهم تلك املبادئ واملرتكـزات            ) ٢٠٠٤العتييب ،   ( الوظيفية أو التكيفية    
  . ال ضبط املثري  النظرية كضبط املثري ، تلقني االستجابة ، وانتق

  
  
  



 ٤٠

   :Stimulus Control   ضبط املثري-أ 

األداء املتوقع للسلوك يف وجود مثريات معينة واختفاء هذا السلوك عند           "  أنه   ىيعرف ضبط املثري عل       
يف ة التعزيز املتكـرر للـسلوك       ويتم ضبط املثري من خالل عملي      ) . ٢٠٠٤العتييب ،   " ( عدم وجودها   
أي يف غيـاب تلـك      " خرى  ، وعدم تعزيزه يف املواقف األ     "  أي بوجود مثريات معينة      "بعض املواقف   

وتسمى املـثريات  .  Differential Reinforcement التفاضليوتسمي هذه العملية بالتعزيز " املثريات 
املـثريات  وهذه  Discriminative Stimuli  باملثريات التمييزيةزاليت ترتبط بالسلوك نتيجة اقتراا بالتعزي

والظـروف  البيئية اليت سيعزز فيها السلوك      تسبق السلوك ومسيت متييزية ألا تساعد على متييز الظروف          
  وهكذا يصبح باإلمكان زيادة أو تقليل احتمال حدوث االستجابة من خالل تقدمي             ،اليت لن يعزز فيها     

ن أيقـال   " يزيـة   يالتم" ات الـسابقة     وعندما يتم ضبط السلوك من قبل املثري       . أو إزالة املثري التمييزي   
فاعلية ضبط املـثري كمـا أوضـحها         وهناك عوامل عديدة تؤثر على       .السلوك قد خضع لضبط املثري      

    :يف اآليت )  ١٦١، ١٩٩٤ (اخلطيب  
هـو  شكل كامل وواضح ، واهلدف من ذلك        حتديد خصائص املوقف الذي سيحدث فيه السلوك ب       " •

  . أو عدم تعزيزه  تعزيزه ،  أجلمن ، أو غري مناسب ها السلوك مناسباً  فييعتربحتديد الظروف اليت 
 .تعزيز السلوك بوجود املثريات املناسبة بشكل فعال  •
 عجل جيعلها أكثر وضوحاً ومتيزاً ، األمر الذي يسهل وي         مماتركيز انتباه الفرد على املثريات السابقة ،         •

  ." يف عملية ضبط املثري
  

   :  Response Prompt   تلقني االستجابة-ب
وأثناء أداء السلوك إمـا     املثريات اليت تقدم للتلميذ قبل      أنه عبارة عن    ب  تلقني االستجابة      يعرف مفهوم 

حيث تساهم تلـك    ،  توجيهات بدنية جزئية أو كلية      ، عرض مناذج ، أو      توجيهات لفظية   على شكل   
                   ) .٢٠٠٤العتييب ،   ( ذ على أداء ذلك السلوك      يز التلمي إظهار السلوك املطلوب ومن مث تعز     يف  املثريات  

  : إىل  )١٤ ، ٢٠٠٤ (لعتييب  كما أوضحها اتلقينات االستجابة هذا وتنقسم
عبارة عن سلوكيات املعلم اليت تضمن أن يقوم التلميذ بـأداء االسـتجابة             وهي  : تلقينات ضابطة   "  •

اليت تضمن قيام التلميذ باالستجابة ) التوجيه البدين   ( مثل  . ك ما   الصحيحة عندما يطلب منه القيام بسلو     
  .الصحيحة 

ولكن   عبارة عن سلوكيات املعلم اليت تزيد من احتمالية استجابة التلميذ          وهي: تلقينات غري ضابطة     •
 ، اليت تساعد التلميـذ علـى القيـام          ) التوجيه اللفظي (  الصحيحة مثل    ةال تضمن حدوث االستجاب   

   . "وك ولكن ال تضمن له االستجابة الصحيحةبالسل
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إن حتديد املعلم لتلقينات االستجابة املناسبة لكل تلميذ عادة تكون من خالل اختياره ألحد األساليب                  
مبادئ وفنيات تعديل السلوك ، واليت أثبتت فاعليتـها العديـد مـن             املناسبة واملستندة على    التدريبية  

  .هم هذه األساليب لبعض أ، وفيما يلي عرضاً موجز اعية النظريات السلوكية واالجتم
   : Prompting  Approach  أسلوب التلقني-

 األساليب التدريسية الفعالة يف تدريب األفـراد ذوي التخلـف العقلـي             أحد أسلوب التلقني    ديع    
م املؤقـت   حيث يشتمل هذا األسلوب على االسـتخدا      .  على املهارات االستقاللية      والشديد املتوسط

ملثريات متيزية إضافية دف زيادة احتمالية استجابة الفرد وأداءه للسلوك املستهدف ، وهنـاك ثالثـة                
 ، واجلـسدي  Verbal Prompt اللفظـي ،  Gestural  Prompt كالتلقني اإلميائي أنواع من التلقني 

Physical Prompt.   التلميحاليت تعتمد على كميائية ساعدة اإلللمتقدمي املعلم  بالتلقني اإلميائي يقصدو 
 على االسـتجابة    التلميذ حث   دف . أجزاء اجلسم     أي جزء من   أو،  األصابع  ب بالنظر أو    أواإلشارة  ب

    ) .١٩٩٤اخلطيب ،   ( ةباستقاللياملستهدف سلوك  الالصحيحة وأداء
أجل حتقيق السلوك املطلـوب      من   للتلميذيقصد به تقدمي املعلم املساعدة اللفظية          أما التلقني اللفظي ف   

 أهم اخلطوات األساسية    للتلميذوذلك من خالل وصف املعلم      .  ) ٢٠٠١الروسان ، هارون ،     ( تعلمه  
  للتلميـذ يقصد به تقدمي املعلم املساعدة اجلـسدية          وأخرياً التلقني اجلسدي والذي    .للمهارة املستهدفة   

دف مـساعدته علـى تأديـة       ،  املتعلم   ملس أو حتريك بعض أجزاء جسم        وذلك عن طريق مسك أو    
 ففـي   ،وقد يكون التلقني اجلسدي كامالً أو جزئياً        .  ) ١٩٩٤اخلطيب ،   ( ستهدف  الســلوك امل 

أمـا   السلوك املستهدف بأكملـه      ء وأدا  التلميذ التلقني اجلسدي الكامل يقوم املعلم مبسك يد أو جسد        
 جبزء مـن العمـل املـستهدف                ملتلميذ والقيا اسد  جزئي جل التلقني اجلسدي اجلزئي فينطوي على ملس       

                  ) .٢٠٠٤، الشامي ( 

   :Modeling  Approach    أسلوب النمذجة-
"         التغري يف سلوك الفرد الذي ينتج عن مالحظته لـسلوك اآلخـرين           " تعرف النمذجة بأا عبارة عن        
ات النمذجة كأحد األساليب الفاعلة يف تدريب األفراد        وتتعدد استخدام  ) . ١٧٠،  ١٩٩٤اخلطيب ، ( 

املهارات املهنية   و املهارات اللغوية    و واملهارات االجتماعية     املهارات التكيفية  ذوي التخلف العقلي على   
 أربعة  جة إىل وتنقسم النمذ  ) . ٢٠٠١الروسان ، هارون ،     ( واملهارات األكادميية واملهارات الرياضية     

  : هي   ) ١٩٩٤( حها اخلطيب كما أوضأنواع 
 باملمارسة الفعلية للسلوك     "كاملعلم   " يقصد ا قيام منوذج حي     : LiveModeling  النمذجة احلية  -١

  . باملشاركة ، وإمنا يقوم مبالحظة ومشاهدة هذا النموذج فقط التلميذدون مطالبة 
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رض عدد من النمـاذج اخلاصـة    يقصد ا قيام املعلم بع :Filmed Modeling  النمذجة املصورة-٢
، والذي يقوم مبالحظة    التلميذ   أمام    مصورة بالسلوك املستهدف كالصور واألفالم ، أو أية وسيلة أخرى        

   .ذلك دون أي مشاركة 

 مبشاركة املعلـم يف  التلميذ يقصد ا قيام  :Participant Modeling النمذجة من خالل املشاركة -٣
 أن يـؤدي    لتدريب على السلوك املستهدف مبساعدة أو تشجيع املعلم إىل        أداء النموذج املستخدم ، وا    

  . تامة ة السلوك املستهدف باستقالليالتلميذ
 يقصد ا قيام املعلم باستخدام مناذج ختيلية مثل القـصص   :Covert Modeling النمذجة الضمنية -٤

ن التجارب  أ ) ١٩٩٧(لشناوي  وقد ذكر ا  .  السلوكيات املستهدفة    التلميذواألمثال ، دف إكساب     
أثبتت أن هذا النوع من النمذجة له نتـائج وآثـار            Cautela,Kazdin)( اليت أجراها كوتيال وكازدن   

  .ها النمذجة احلية نفس

 أسلوب النمذجة يعتمد على عدد من العوامل اهلامة          أن جناح  )٢٠٠٣(لقد أوضح اخلطيب و احلديدي      
                                      :  وهي  عملية التدريسذوي التخلف العقلي أثناء اليت جيب أن يراعيها معلم األفراد 

  . قبل تقدمي اإليضاحات له التلميذاحلصول على انتباه  - 
 . استخدام حركات واضحة يسهل تقليدها - 
 .  والذي يتم استخدامه يف بداية التدريب ، تقليل استخدام أسلوب التلقني- 
 . تقليل الفترات الزمنية للجلسات التدريبية - 
  . استخدام معززات فعالة- 
  .  حنو النموذج املعروضالتلميذ التأكد من مدى دافعية - 

   :Reinforcement  Approach    أسلوب التعزيز-
لوكيات غري   أسلوب التعزيز من بني األساليب الفعالة يف زيادة السلوكيات املرغوبة ، وتعديل الس             يعد  

وغالباً ما يتم استخدام هذا األسلوب يف األسرة        . املرغوبة ، وتعلم أشكال جديدة من السلوك اإلنساين         
أي حـدث    " بأنهأسلوب التعزيز    رفيعو.  تقوية العالقة بني املثريات واالستجابات       أجلواملدرسة من   

ووفق  .ثل هذا السلوك يف مرات الحقة       ، ويعمل على تقوية احتمالية تكرار م      اً  سار يتبع سلوكاً مرغوب   
أو مثري مرغوب فيه يرتبط بعالقة زمنية معينـة           حالة سارة    أنه التعزيز على     ميكن النظر إىل   هذا التعريف 
"                   وزيـادة احتماليـة ظهـوره الحقـاً         املـستهدف  السلوكب حبيث يعمل على احملافظة       ، مع السلوك 

 مثر استخدا أ ويعرف التعزيز وظيفياً من خالل نتائجه على السلوك ، فإذا            . ) ٨٣،  ٢٠٠٣،   الزغول( 
 للسلوك ذاته   التلميذ ، ووجد مدى فاعلية هذا املعزز مستقبالً من حيث تكرار            التلميذاملعزز على سلوك    

لتعزيز ل ذالتلميفهذا داللة واضحة على فاعلية التعزيز وظيفياً ، أما إذا مل تظهر أي نتائج أو استجابة من                  
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ويوجد هناك نوعـان مـن      .  ) ٢٠٠١الروسان ، هارون ،      (هنا تظهر عدم فاعلية التعزيز املستخدم         
  :مها  التعزيز

عبارة عن إضافة مثريات مرغوبة أو سارة بعد حدوث  :  Positive Reinforcement التعزيز االجيايب -
   .ا السلوك مستقبالً ، مما يؤدى إىل زيادة حدوث هذ السلوك املرغوب فيه مباشرة

عبارة عن  إزالة املثريات غري املرغوبة أو املؤملة بعـد   : Negative Reinforcement   التعزيز السليب-
     .مما يؤدى إىل زيادة حدوث هذا السلوك مستقبالً  ، حدوث السلوك املرغوب فيه مباشرة

 ، وضبط سلوكياته العامة فقد      التلميذريب  تتعدد أشكال املعززات اليت ميكن للمعلم توظيفها لتعليم وتد        
  :  يف اآليت  ) ١٩٩٥(أوضحها البسطامي 

    Edible Reinforcers املعززات الغذائية 
  Token Reinforcers املعززات الرمزية 
 Tangible Reinforcers  املعززات املادية 
 Activity Reinforcers املعززات النشاطية 
 Social Reinforcers املعززات االجتماعية 

إن مهمة املعلم هي حتديد املعززات اليت يكون هلا تأثري فاعل على أداء التلميذ املـستهدف بالتعـديل                        
وجعل إمكانية حصوله عليها متوقفة على تأديته للسلوك املرغوب فيه ، هذا باإلضافة إىل ضرورة حتديد                

   . ، والتفضيالت اليت يبديها التلميذ    الفروق الفردية    واختياره استناداً على مبدأ      ل تلميذ املعزز املناسب لك  
          فما يكون معززاً لفرد ما قد ال يكون بالضرورة معززاً لسواه ، نظراً الخـتالف األفـراد يف خـربام                    

هذا و يتم اختيار املعزز املناسب لكل فرد مـن          . تفاعالم املختلفة داخل بيئام الطبيعية      و ثقافام ، و   
 أو مقابلته ، أو مالحظتـه            تل استخدام عدد من األساليب كسؤال التلميذ عما يفضله من املعززا          خال
 ) ١٩٩٤اخلطيب ،   ( أو من يتعامل معه     األسرة  قابلة  عليه باإلضافة إىل م   عرض عينات من املعززات     أو  

 Schedules of يتم استخدام التعزيز وفق جداول وضوابط وقواعد خاصة تعرف جبداول التعزيـز كما 

Reinforcement علـى النحـو    ) ٢٠٠١(  اخلطيب أوضحها ، واليت  موضوعية ودقة التعزيز     لضمان       
  :التايل 
    : Continuous Reinforcement Schedules جداول التعزيز املتواصل -١
اعليـة  فيتم فيها تقدمي املعزز مباشرة بعد كل مرة حيدث فيها السلوك املستهدف ، حيـث تظهـر                     

  .استخدام هذا النوع يف مرحلة اكتساب السلوك 
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   : Intermittent  Reinforcement Schedules  جداول التعزيز املتقطع-٢
 استخدام هـذا النـوع يف       فاعلية إذ تظهر     ، يتم فيها تقدمي املعزز بشكل متقطع للسلوك املستهدف          

عدد من اجلداول املتعـددة       جداول التعزيز املتقطع  يتفرع من    و .مرحلة احملافظة على استمرارية السلوك      
  :لعل أمهها وأكثرها استخداماً اجلداول التالية 

  Fixed-Ratio  Reinforcement Schedules (FRS)   جداول التعزيز للنسب الثابتة-
 Variable-Ratio  Reinforcement Schedules (VRS)    جداول التعزيز للنسب املتغرية-
  Fixed-Interval  Reinforcement Schedules (FIS)  تعزيز للفترة الزمنية الثابتة جداول ال-
  Variable- Interval  Reinforcement Schedules (VIS)   جداول التعزيز للفترة الزمنية املتغرية-

 كذلك .  )١( رقم   من اجلدول   كما يتبني  وحمكاا العامة  داولاجل هذه ) ٢٠٠٣ (  الزغول   خلصوقد  
 لضمان جناح أسلوب التعزيز كتقدمي املعزز مباشرة بعد       الشروط األساسية   أهم  ) ١٩٩٣(اخلطيب  أوضح  
 ، وكذلك  ، التنويع يف استخدام املعززات ، و جتنب االبتذال عند استخدامه             املستهدف السلوك   ثحدو

  .توظيفه بطريقة منظمة وفق جداول حمددة 

  وحمكاا العامةأنواع جداول التعزيز  ) :  ١( جدول رقم 

  مثال  حمك التعزيز  اإلجراء  جداول التعزيز

  ظهور االستجابة  تعزيز كل استجابة صحيحة  املستمرة
تعزيز الطفل يف كل مرة ينطق الكلمة 

  بشكل صحيح
  الراتب الشهري ، عطلة اية األسبوع  فاصل زمين ثابت  تقدمي التعزيز بعد فترة زمنية ثابتة وحمددة  الفترة الثابتة

  الفترة املتغرية
تقدمي التعزيز بعد مرور فترات زمنية غري ثابتة 

  )فترات عشوائية ( 
 املكافأة ،  احلوافز ، اإلجازات العرضية  فاصل زمين غري ثابت

  النسبة الثابتة
تقدمي التعزيز بعد عدد ثابت وحمدد من 

  االستجابات الصحيحة
عدد ثابت وحمدد من 
  االستجابات الصحيحة

 عالمة واحدة بعد حل يذالتلمإعطاء 
  كل ثالث مسائل

  النسبة املتغرية
تقدمي التعزيز بعد عدد غري ثابت وعشوائي 

  من االستجابات الصحيحة

عدد متغري أو عشوائي 
من االستجابات 
  الصحيحة

حل  بعد عالمة واحدةالتلميذإعطاء 
  أربع مسائل مث بعد ست مسائل

  

يمية يكثر توظيفها يف العمليـات التدريـسية ، وضـبط            أن هذه األساليب التعل       نستخلص مما سبق  
السلوكيات العامة لألفراد ذوي التخلف العقلي ، لدورها الفاعل يف تشكيل املثريات العامة ، وإحداث               

كما تزداد فعالية هذه األساليب عندما يـتم اسـتخدامها إىل جانـب             . التالميذ لالستجابات املطلوبة    
 ذات األسس والثوابت يف طريقة بناء حمتواها ، وتطبيقها أثنـاء تـدريب              اإلجراءات التعليمية األخرى  

  . على خمتلف املهارات الضرورية األفراد ذوي اإلعاقات املتوسطة والشديدة 
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    :Transfer of Stimulus Control  نتقال ضبط املثريا  -ج 
لضمان انتقال ضبط املـثري إىل املـثري         ،   يقصد بانتقال ضبط املثري إزالة االستجابات وتلقينات املثري          

 إنه يكون حباجة إىل   فعندما يتمكن التلميذ يف مرحلة االكتساب من أداء السلوكيات املطلوبة ، ف           الطبيعي  
 ضمان قدرته علـى االسـتقاللية يف أداء         أجلإزالة االستجابات وتلقينات املثري املقدمة له ، وذلك من          

وب اإلخفاء من أهم األساليب الفعالة للحد التدرجيي من التلقينـات            أسل دويع.  السلوكيات مستقبالً 
 املثري الطبيعي الذي حيقـق      ات االستجابة وتلقينات املثري إىل    املقدمة للتلميذ  وحتويل ضبط املثري من تلقين       

     ) .٢٠٠٤العتييب ، (  املدى البعيد  ىاالستجابة الصحيحة املستهدفة عل

ـ وجز عن املفاهيم النظرية لإلجراءات التعليم      من العرض امل   وكما يتبني    ن تعلـيم األفـراد     فـإ   ، ةي
 إظهارللسلوكيات املستهدفة يرتبط بشكل مباشر بتأثري كل من املثريات الطبيعة ، ومدى فعاليتها على               

واالستجابات الناجتـة   ،   بني املثريات الطبيعة     اً وواضح اًكان االرتباط قوي  االستجابة الصحيحة ، فكلما     
يز بـني   ي لدى التالميذ القدرة على التم     تتكونحيث  . ق السلوكيات املستهدفة    يحتق ساهم ذلك يف     هاعن

يـتم تعزيـز    ال  السلوكيات املطلوبة واليت يتم تعزيزها بشكل اجيايب ، والسلوكيات غري املطلوبة الـيت              
ات الطبيعية من حتقيق     قد تفشل املثري   ويف بعض األحيان  " . ضبط املثري   " وهذا ما يطلق عليه     ،  حدوثها  

االستجابات الصحيحة ، فيظهر يف هذه احلالة دور املعلم للتدخل ، وتقدمي مثريات أضافية بعد تقـدمي                 
        وقد يكون تدخل املعلم على شـكل تلقينـات لفظيـة           .املثريات الطبيعية وقبل حدوث االستجابات      

وهـذا مـا    ،   املستهدفية حدوث السلوك    ضمان زيادة احتمال  لاخل   .. أو منذجة     بدنية ،   توجيهات أو
 أن تصبح املثريات الطبيعيـة      إىل ويستمر املعلم باستخدام هذه الطريقة       ."االستجابة  تلقني  " يطلق عليه   

فهنا يقوم املعلم باإلزالـة التدرجييـة       . واملطلوبة   باشرة على االستجابة الصحيحة   بشكل م هي املسيطرة   
 املثريات الطبيعيـة ، وينـتج اكتـساب         تتوقف ويتحول ضبط املثري إىل     أن   إىللتلقني املثريات اإلضافية    

    ." بانتقال ضبط املثري "التالميذ للسلوكيات املستهدفة وهذا ما يعرف 
  

  :  الفرضيات اليت استندت إليها اإلجراءات التعليمية -٢
 أنه قـد مت      )٢٠٠٤ ( العتييب  اهلامة ، حيث ذكر     عدد من الفرضيات   إىلاستندت اإلجراءات التعليمية      

  : على النحو التايل  )Wolery, Gast (  وجاست ولريياستعراضها من قبل 
لتلـك   وضمان أداءهم    أن اإلجراءات التعليمية قد صممت الكتساب التالميذ السلوكيات اجلديدة ،          •

  .ستقاللية اال بأكرب قدر منالسلوكيات 
 . وحتديدها بشكل دقيق التعليمية املناسبة ، وضع األهداف يعقبأن استخدام اإلجراءات التعليمية  •
 املعلم للمعززات املناسـبة للتلميـذ        اختيارأن ضمان جناح استخدام اإلجراءات التعليمية يعتمد على          •

 . ظهور السلوكيات املستهدفة لتحفيزوتقدميها له بالشكل املطلوب ، 
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 . أن استخدام اإلجراءات التعليمية ستنتج قدر قليل من األخطاء  •
 . أن استخدام اإلجراءات التعليمية يعتمد على الطرق املنظمة واملخطط هلا مسبقاً  •
 .  السلوكيات اليت يتم تدريسها  طبيعةأن فعالية استخدام اإلجراءات التعليمية تتفاوت حسب •

ضرورة قيام املعلـم باختيـار    )Wolery, Gast (  إضافة للفرضيات السابقة فقد أكد ولريي وجاست
ات التعليمية اليت تتناسب مع املهارة املستهدفة ، والتأكد من مدى فعاليـة تلـك اإلجـراءات                 اإلجراء

  .  املستخدمة مع املهارة املطلوب حتقيقها

  

  : ـراءات التــعليمية  ـ اإلج-٣
    هناك عدد من اإلجراءات التعليمية الفاعلة اليت حتتاج إىل فترة زمنية قصرية ، وجهد قليل من املعلم                 

تعتمد على حتويل ضبط املثري من تلقينـات        عليم التالميذ خمتلف املهارات بأقل نسبة خطأ ، وكذلك          لت
اإلجـراءات  هـذه    نوفيما يلي عرض موجز ع     ) . ٢٠٠٣العتييب ،    (  املثريات الطبيعية    االستجابة إىل 

  .التعليمية 
   : Graduated Guidance Procedure  إجراء التوجيه املتدرج-أ  

د ذا اإلجراء التقليل التدرجيي للمساعدات البدنية اليت يقدمها املعلم للتلميذ ، وذلك ـدف               يقص   
ويعد هذا اإلجـراء أحـد      . مساعدة التلميذ على االستقاللية يف أداء أي مهارة أو سلوك مطلوب منه             

خالل قيـام    الذي يستخدم من     ، ) ٢٠٠٤العتييب ،   (  Procedure Fading إجراءات التقليل التدرجيي  
، وذلـك   " البدين اجلزئي أو الكلي      التلقني" املعلم بتقليل أو إزالة التلقينات املقدمة للتلميذ مثل تقليل          

حسب ما يراه املعلم مناسباً للتلميذ ، حيث يبقى املعلم يده بعيدة قليالً عـن التلميـذ حـىت يـسهل                     
ال قيام التلميذ باالستجابة الصحيحة يقوم      استخدامها عند احلاجة ملنع االستجابة غري الصحيحة ، ويف ح         

إىل أن  يلها حسب حاجـة التلميـذ       املعلم بإيقاف التلقينات البدنية ، ويستمر يف تقدمي املساعدات وتقل         
  بأكرب قـدر مـن االسـتقاللية               ةيتمكن التلميذ من االستجابة على السلوكيات ، أو املهارات املطلوب         

   ) . ١٩٩٨مليكه ، ( 
عدل اكتسام للمهارات املختلفـة      التخلف العقلي املتوسط والشديد يف م       األفراد ذوو  ت ويتفاو هذا   

ر الذي يستلزم من العاملني معهـم       الضرورية ؛ األم   حيث يظهرون تأخراً يف عملية اكتساب املهارات      
عض األخر منـهم إىل      البدين ، حىت يؤدوا املهارات املطلوبة ، بينما حيتاج الب           التوجيه االستمرار يف تقدمي  

لذا تظهـر مـدى      .االستمرار يف تلقي التلقني البدين حىت يتمكنوا من االستجابة للمهارات باستقاللية            
فائدة استخدام إجراء التوجيه املتدرج يف التدريب على املهارات الضرورية لألفـراد ذوي اإلعاقـات               

  .   )٢٠٠٤مكلنهان ، كرانتر ، (  املتوسطة والشديدة واحلادة 
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والستخدام إجراء التوجيه املتدرج يلزم املعلمني التقيد بعدد من اخلطوات األساسية ، أوضحها كل من               
  :   على النحو التايل    ) (Wolery, Ault, Doyle, 1992 ,161ولريي ، والت ودويل 

  .حتديد املثريات املسببة واملؤدية حلدوث استجابة التلميذ  -١
 .دم من قبل املعلم حتديد التلقني الضابط املستخ -٢
 . حتديد اإلجراءات املستخدمة ، وكذلك إجراءات تقليل التلقني  -٣
 . جتاه استجابات التلميذ " رد فعل املعلم " حتديد احلدث التايل  -٤
 .اختيار نظام جلمع البيانات  -٥
  .  تطبيق ، مراقبة ، و تكييف الربنامج املبين على مناذج بيانات التلميذ- ٦

 اإلعاقـات املتوسـطة     ذويفراد  األ إجراء التوجيه املتدرج يف تدريب       علية استخدام فا   لقد تأكدت    
غسل الوجـه   :  والشديدة على خمتلف املهارات التكيفية االستقاللية وخاصة مهارات احلياة اليومية مثل          

) Reese,Snell,1991( ولبس املالبس  ،  )(Schoen,Lentz,Suppa,1988 مهارة الشرب من حنفية املياه    

ــل   ــربى مث ــة الك ــارات احلركي ــضا امله ــدراجات وأي ــوب ال ــدرج،  رك ــعود ال  وص
Cipani,Augustine,Blomgren,1982)(   .    يف زيادة فاعلية التـدريس لـذوي       باإلضافة إىل مسامهته

  .   )(Demchak,1990 اإلعاقات املتوسطة والشديدة 
أن هذا اإلجراء غـري      ) ١٩٩٨(كه   املآخذ حيث يرى ملي    ورغم فاعلية هذا األجراء إال أن عليه بعض         

مما يضاعف صعوبة استخدامه مـن قبـل العـاملني غـري            دقيق ألسسه     فهم يستوجبحمدد البنية ، و   
اف اإلجراء التدرجيي غري املخطط أن إيق "  ) ٢١ ،   ٢٠٠٤(العتييب  كذلك ذكر    ،املتخصصني واملدربني   

 كما أن املعلم البد أن يضع يف حسابه تقـديراً  أو غري املوجه يؤثر بشكل مباشر على العملية التدريبية ،         
 غري عملي يؤثر على عملية مجع املعلومات اإلجرائيـة          اً وهذا يعد أمر   ،لكمية املساعدة املطلوبة    عشوائياً  

  ." وتوثيقها يف عملية تقييم نتائج الدراسات التجريبية هلذا األجراء 

  

  :Least to Most Procedure    إجراء املساعدة املتزايدة تدرجيياً-ب 
 املعلم للتلميذ يف املواقف التعليمية ، وذلـك بـشكل           ةمساعدمستويات  يقصد ذا اإلجراء زيادة        

دف إتاحة الفرصة للتلميذ يف حتقيق االستجابة الصحيحة        .  أكثر مساعدة     مساعدة إىل  أقلتدرجيي من   
  " األكثر  إىل قلباملساعدة من األ  " اإلجراء   ويطلق على هذا  .  واالستقاللية يف أداء السلوكيات املستهدفة    

ويستخدم إجراء املساعدة املتزايدة تدرجيياً عن طريق حتديد املعلم لنوع التلقني املستخدم ، حيث يبـدأ                
ويف حال عدم جدوى هذا التلقني يف التأثري على أداء التلميـذ            ،  " التلقني اللفظي   "  مثل   قلبالتلقني األ 

       كالنمذجـة  " تلقيـناً   أكـثر    اخـتيار أسلوب  طلوبة ، يقوم املعلم باالنتقال إىل     للسلوك أو املهارة امل   



 ٤٨

 قـدر   ، وهكذا حىت يتمكن التلميذ من االستقاللية يف أداء الـسلوك          "مث التلقني البدين اجلزئي أو الكلي     
  .  ) ٢٠٠٤العتييب ،  ( اإلمكان

إجراء املساعدة املتزايدة تدرجيياً ميـر  ام  استخدنأ )(Wolery, et al,1992   أوضح ولريي وآخرون  
لمثريات املقدمة له وذلـك     لقيام املعلم بإتاحة الفرصة للتلميذ باالستجابة       : بثالث مراحل أساسية أوهلا     

املعلم بترتيب استخدام التلقينات بشكل هرمـي       قيام   املرحلة الثانية فتتضمن  أما  ،   أي تلقني    هدون تقدمي 
 ، وبعد متكـن التلميـذ مـن املهـارة                 حسب حاجة التلميذ للتلقني    أكثر تلقني   تلقني إىل  أقليبدأ من   

  التركيز على عملية ضبط التلقينات     ، واليت تتطلب   الثالثة   إىل املرحلة  املعلم    ينتقل أو السلوك املستهدف  
  . اكتساب التلميذ للسلوكيات املستهدفة بكل استقاللية لدعموالتحكم يف تقليلها 

هناك عدد من اخلطوات األساسية العامة الـيت  أن  )(Wolery, et al,1992 ولريي وآخرون  كما أكد 
   : وهي على النحو التايل  استخدام إجراء املساعدة املتزايدة تدرجيياً ديتوجب على املعلمني مراعاا عن

  .حتديد املثريات املسببة واملؤدية حلدوث استجابة التلميذ  -١
 .يف التسلسل اهلرمي اختيار عدد املستويات  -٢
 .اختيار أنواع التلقينات املستخدمة يف التسلسل اهلرمي  -٣
 .  أكثر مساعدة  مساعدة إىلأقلتنظيم اختيار أنواع التلقينات املستخدمة من  -٤
 .حتديد فترة طول االستجابة  -٥
  .جتاه استجابات التلميذ " رد فعل املعلم " حتديد احلدث التايل  -٦
 .نات اختيار نظام جلمع البيا -٧
 .تطبيق ، مراقبة ، و تكييف الربنامج املبين على مناذج بيانات التلميذ  -٨

   األفـراد ذوي اإلعاقـات      تدريسأثناء   تأكدت فاعلية استخدام أجراء املساعدة املتزيدة تدرجيياً      لقد     
 فولـة الطرحلة مب اًعمرية بدءالراحل وامل اإلعاقات  وكذلك مع خمتلف  ،  سنة فأكثر  ١٨ سن   منالشديدة  

    نكتنظيف األسنالتدريس عدد من املهارات االستقاللية .  )(Wolery, et al,1992وحىت مرحلة الرشد 
)Murzynski, 2006 ( مواالستحما ، واحلالقة  )Saloviita,Tuulkari,2002(   .  
 ) (Browder,Hines,McCarthy,Fees,1984 إعداد الطعام  و  )(Storey,1984  حتضري القهوة  ومهارة 

)Taylor,Collins,Schuster,Kleinert,2002(    ،وتغليـف    ، طاولة الطعام ، وطي املالبـس      وترتيب 
تدريس املهارات األكادميية كتعلـيم القـراءة       ، و   )(Smith,Collins,Schuster,kleinert,1999 املواد

نيفها ، والتعرف على الصور من خالل تص        )(Gast,Ault,Wolery,Doyle,Belanger,1988 الوظيفية
هارات قضاء وقت الفراغ كاللعب مل باإلضافة . )(Hupp,Mervis,Able,Conroy,1986 والتعبري عنها  

 .  )Collins,1997(  اللعـب بالعـاب الكمبيـوتر     ، و   )(Duffy,Nietupski,1985 الفيديو يف العاب 



 ٤٩

               نـسولني بـر األ  ِإاملصابني بالسكر علـى كيفيـة اسـتخدام          ذوي التخلف العقلي  األفراد  تدريب  و
 )Bosner,Belfiore,2001( .  

إجراء املساعدة املتزايدة تدرجيياً يف تـدريس بعـض          استخدام   إضافة للعرض السابق حول فاعلية         
 مع إجراءات تعليمية أخرى كإجراء املساعدة       ، فقد ظهرت فاعلية استخدامه بالتزامن     املهارات التكيفية   

قص فاعليته عند مقارنة استخدامه مع إجراء التأخري الزمين الثابت الذي متيز بقلة             املتناقصة تدرجيياً ، وتنا   
إال أن هذا ال يقلل من فاعلية إجراء املساعدة املتزايدة تـدرجيياً             .  التدريبية   اجللساتنسبة األخطاء أثناء    

تالميذ الذين ال يتقنـون     أما بالنسبة لل  .   استخدامه مع التالميذ الذين ميتلكون قدرة على التقليد        ةومالئم
 استخدام إجراءات أكثر فاعلية كإجراء التوجيه املتـدرج ، أو إجـراء             يوصى الباحثون   ، عملية التقليد 

   ) . ٢٠٠٤، العتييب ( و إجراء التأخري الزمين أاملساعدة املتناقصة تدرجيياً ، 

   :Most to Least Procedure  إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً -ج 
يقصد ذا اإلجراء تقليل مساعدات املعلم للتلميذ يف املواقف التعليمية ، وذلك بشكل تدرجيي من                   

تحقيق االستجابة الصحيحة واالستقاللية    ل مساعدة ، دف إتاحة الفرصة للتلميذ        أقل أكثر مساعدة إىل  
حيـث  " قـل    األ كثـر إىل  املساعدة من األ  " ويطلق على هذا األجراء     . يف أداء السلوكيات املستهدفة     

: مثـل   للتلميذ   املناسبنوع التلقني   ل املعلم   حتديد طريق   نيستخدم إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً ع     
 وبعد أن يتقن التلميذ املهارة يقوم املعلم بالتقليل التـدرجيي         . تلقني لفظي    وأ ،منذجة  ،  تلقني جسدي   

 السلوك احملدد لـه     ي يعتمد التلميذ على ذاته ويؤد     حىت،  أقل مساعدة     من أكثر مساعدة إىل    للمساعدة
 أن تطبيق هذا اإلجراء      )١٧،  ٢٠٠٤ (العتييبوقد أوضح     . )٢٠٠٤العتييب ،   (  مسبقاً باستقاللية تامة  

  : وهي   على ثالث عمليات إجرائيةيعتمد
م بشكل تنـازيل مـن       و اثنان أو أكثر من التلقينات اليت تقد         ، قيام املعلم باختيار املثري املستهدف    "  •

  . قل  األالتلقني إىل األكثرالتلقني 
واليت جيب   )نسبة مئوية أو عدد من احملاوالت الصحيحة        ( قيام املعلم بتحديد حمك أو معيار االنتقال         •

 . اهلرم التسلسلي للتلقني يف  املرحلة التالية أن حيققها أو جيتازها التلميذ قبل االنتقال إىل
  .             "داء التلميذ عند املستويات الدنيا من اهلرم التسلسليالتقييم املستمر أل •

 يتطلب القيـام بعـدة    هذا اإلجراء استخدام نأ  )(Wolery, et al,1992لقد أوضح ولريي وآخرون 
                      :هي على النحو اآليت   ، و)٥(الشكل رقم كما هي موضحة يف   أساسيةخطوات

  .لوك اختيار ووصف الس -١
 . حتديد املثريات املسببة واملؤدية حلدوث استجابة التلميذ  -٢
 . ختيار عدد املستويات يف التسلسل اهلرمي ا -٣
 .اختيار أنواع التلقينات املستخدمة يف التسلسل اهلرمي  -٤



 ٥٠

 . تلقني أقل تنظيم اختيار أنواع التلقينات املستخدمة من أكثر تلقني إىل -٥
 .حتديد فترة طول االستجابة  -٦
 . مستوى من التدخل أقل ديد معيار التقدم إىلحت -٧
  . تدخالًقلاختيار جداول لتقييم أداء التلميذ يف املستويات األ -٨
  .جتاه استجابات التلميذ " رد فعل املعلم " حتديد احلدث التايل  -٩
 .اختيار نظام جلمع البيانات  - ١٠
     .   مناذج بيانات التلميذيف ضوءتطبيق ، مراقبة ، و تكييف الربنامج  - ١١
 تدريس التالميذ ذوي اإلعاقـات       أثناء  فاعلية استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً      تأكدتلقد     

 هـذا األجـراء     إذ يعد . والتخلف العقلي جبميع مستوياته      املختلفة كالتوحد ، واالضطرابات النمائية ،     
ـ  ة عمري مستوياتمناسباً لالستخدام يف     ـ  مبرحلـة    اً بـدء  ة خمتلف            وحـىت مرحلـة الرشـد      ةالطفول
Wolery, et al,1992)(  .   

 سـلوكيات بـسيطة أو مركبـة        بني تدريسها باستخدام هذا األجراء      متوتنوعت السلوكيات اليت       
                بالفتق النخـاعي الـسحائي علـى كيفيـة تنظيـف القـسطرة ذاتيـاً                املصابني ذتالميال دريبكت
 )Robertson,1992(   ،اللغويـة    املهاراتتساب بعض   اكو  )Duker,Michielson,1983(   وحتـسني

 املهـارات املهنيـة  وLuiselli,Colozzi,Donellon,Helfen,Pemberton,1978) (التواصل اللغـوي  
Dunst,Cushing,Vance,1985)(   .ــارات ــةواملهـ     )(Richmond,Lewallen,1983  األكادمييـ

 األطفـال   وتدريب ، Wheeler,Ford,Nietupski,Loomis,Brownl,1980)( واستخدام اآللة احلاسبة  
  . (Hinerman,Jenson,Walker,Peterson,1982) الكلمات الضرورية  بعض علىذوي التوحد

مع إجـراءات تعليميـة   مقارنته عند  فاعلية أكثر    املساعدة املتناقصة تدرجيياً     إضافة لذلك أظهر إجراء     
 فاعليتـه عنـد مقارنـة    تبـاين وياً ، وإجراء التوجيه املتدرج ، املتزايدة تدرجيأخرى كإجراء املساعدة   

يتميز إجراء املساعدة املتناقـصة     و هذا .  )٢٠٠٤العتييب ،   (  استخدامه مع إجراء التأخري الزمين الثابت     
 ولـريي  أوضـح  ، حيث  تدرجيياً بعدد من املميزات اليت تفتقر إليها اإلجراءات األخرى السابقة الذكر          

                              :أن هذا اإلجراء مناسباً لالستخدام يف احلاالت التالية   )(Wolery, et al,1992  وآخرون
  . التوجيهات اللفظية وإتباع التلميذ التقليد ، ال يكون مبقدورعندما  -
 ) .التلقني (  املساعدة  من انتظار التلميذال يتمكن عندما -
 . من األخطاء اً كبرياًكب التلميذ عدد عندما يرت-
 . عندما تكون املهمة جديدة وصعبة على التلميذ -
  . عندما تكون املهمات متسلسلة ، وحتتاج مرونة للتغري يف كامل املهمة -
  



 ٥١

  

  حتديد السلوك املستهدف واملعززات

  

  املثريات املستهدفة : " تصميم اخلطة وتشمل حتديد كل من 
  ، فترة طول االستجابة ، معيار التقدم ألدىن مستوى من التلقني ، اختيار جدول للتقصي أنواع التلقنيلتلقني  ،    مستويات ا

  .نتائج استجابة التلميذ ، واختيار نظام جلمع البيانات 

  

  
   للمثريات املستهدفة ، وضبط التلقني التلميذه انتباجذب

  

  
    هل استجاب التلميذ                

        أخطاء التلميذ أحداثالتحقق من نتائج                   ال                  استجابة صحيحة ؟    

  
  نعم         

           

   هل حقق التلميذ           يعزز التلميذ         
   االنتقال للمرحلة السابقة     ال        متكرر     اخلطأ هل    ال               مستوى املعيار ؟                                  

                            
                                                                        نعم                                    

   تلقينات أكثرراختيا                         نعم                                                                                       
   باستخدام االستجاباتقلتقصي مستويات التلقينات األ        
  مستوى من التلقينات استخداموالصحيحة املوجودة ،         

   .للوصول ملستوى املعيار احملدد                     
                      

  

  

  )Wolery, et al,1992 :املصدر (   إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياًخطوات استخدام ) : ٥(الشكل رقم 

  

  



 ٥٢

   :Procedure   Time Delay   إجراء التأخري الزمين-د 
    يعد إجراء التأخري الزمين أحد أهم اإلجراءات الفاعلة اليت تعتمد على حتويل ضبط املثري من تلقـني                 
االستجابة إىل املثريات الطبيعية ، حيث يعتمد هذا اإلجراء على إرجاء زمن االستجابة وفيه حيول ضبط                
املثري من خالل التأخري املنظم للتلقني بعد تقدمي املثري الطبيعي ، وذلك من أجل إكساب التلميذ القـدرة   

  .  ) ٢٠٠٤العتييب ،(  أو السلوك مستقبالً على االستقاللية يف أداء املهارة
 حبيـث تكـون      ، يتلوه تلقني املعلم لالستجابة     وتتصف إجراءات التأخري الزمين بتقدمي مبكر للمثري          

 Controlling والتلقني الضابط من قبل املـعلمTask- Direction    هناك فترة تأخري بني عرض املهمة

Prompt  )  ، يف كونه يستخدم املـتغريات يف       كما يتميز إجراء التأخري الزمين        )٢١ ،   ٢٠٠٤العتييب
"  الـتلقني الـضابط     " لم  املدة الزمنية بني عرض املثري الطبيعي وإعطاء االستجابة الصحيحة من قبل املع           

التوجيه املتدرج ، واملـساعدة     "   اليت سبق استعراضها كإجراء       األخرى  يف اإلجراءات  ر يتوف وهذا ماال 
حيث تعتمد هذه اإلجراءات على املتغريات التدرجيية من        " تدرجيياً  واملساعدة املتناقصة   املتزايدة تدرجيياً   

   .)٢٠٠٤ العتييب ،(  حيث الشكل والوضع ، أو كثافة تلقني االستجابة إلنتاج عملية نقل ضبط املثري
 استخدام املعلم إلجراء يف حالة أنه(Houston, Thomas,2002 )    لقد أشار كل من هوسنت وثوماس  

   :  وهي   حمتملةتصدر من التلميذ مخس استجاباتفأنه ين التأخري الزم
يقـصد ـا االسـتجابات     : Un Prompted Correct  Response استجابة صحيحة غري ملقنة -١

      . Anticipation correct  الصحيحتسمى بالتوقعمن التلميذ قبل تلقني املعلم ، والصحيحة اليت تصدر 
يقصد ا االستجابات الصحيحة اليت :  Prompted Correct  Response استجابة صحيحة ملقنة -٢

     .Wait االنتظارلميذ بعد تلقني املعلم ، و تسمى تصدر من الت
يقصد ا االستجابات اخلاطئة   :Un Prompted Incorrect  Response استجابة خاطئة غري ملقنة -٣

 .  Incorrect Anticipation  طئالتوقع اخلالميذ قبل تلقني املعلم ، و تسمى اليت تصدر من الت
يقصد ا االستجابات اخلاطئـة الـيت    :Prompted Incorrect  Response استجابة خاطئة ملقنة  -٤

 .  Error Wait  تصدر من التلميذ بعد تلقني املعلم ، و تسمى االنتظار اخلاطئ
    .املعلم د ا عدم استجابة التلميذ لتلقينات ويقص  : )No Response(   ال استجابة -٥
تعد هذه األنواع من االستجابات مؤشراً ومساعداً للمعلم لتقدمي املعزز املناسب ، فبمجـرد إصـدار                  

التلميذ لالستجابات الصحيحة ، يتعني على املعلم مباشرة تقدمي املعزز الذي يدعم هذا السلوك وحيفـز                
  . ظهوره  مستقبالً 

  



 ٥٣

أهم أنواع األخطاء اليت قد يقـع         )(McDonnell,Ferguson,1989 لقد أوضح ماكدونيل وفريجوصن   
  : عند استخدام املعلم إلجراء التأخري الزمين وهي  التلميذ فيها
يقصد ا األخطاء اليت يقع فيها التلميذ قبل تلقـني   : Step Initiation Errors أخطاء خطوة البداية •

  . احملددة املعلم  كعدم قيامه خبطوة حتليل املهمة خالل املهلة الزمنية 
يقصد ا األخطاء اليت يقع فيها التلميـذ أثنـاء عمليـة      :Discrimination Errors زيةيأخطاء مت •

 . حبيث يقوم باالستجابة على خطوة معينة قبل اخلطوة السابقة هلا ،التدريب على خطوات حتليل املهمة 
ها التلميذ بعد تلقـني املعلـم    يقصد ا األخطاء اليت يقع في  :Response  Errors أخطاء االستجابة •
  ا غري كاملة وتتم يف وقت متأخر ، أو استجابات صحيحة لكنهيامه بإصدار استجابات غري صحيحة كق

تـدرج ، والتـأخري     التأخري الزمين امل  : مها  و التأخري الزمين    اءجرإلساسيني  األنوعني  وفيما يلي عرض لل   
  :الزمين الثابت 

  :Progressive Time Delay , PTD  التأخري الزمين املتدرج *
  ملهلـة الـصفر قبـل       باجللسات التجريبية العديدة     )PTD(  يبدأ إجراء التأخري الزمين املتدرج    "     

يعتمد هذا اإلجراء على الزيادة التدرجيية يف املدة الزمنيـة بـني            إذ  . استخدام أي من أساليب التلقني      
 زمن معني يكـون      حىت يصل التلميذ إىل    ثواينتستمر زيادة ال  و. تعليمات املهمة وتقدمي التلقني الضابط      

ـ          املعيار أو احملك املطلوب ك     ىل إ وأ حمدد سلفاً  "             اوالت صـحيحة    نسبة أداء معينـة ، أو عـدد حمـ
ويستخدم هذا اإلجراء من خالل تقدمي املعلم تعليمات املهمـة ، ومـن مث               ) ٢٣  ،٢٠٠٤ ،العتييب  ( 

قد تظهر قبل أو بعد التلقني " املهلة مابني تعليمات املهمة والتلقني الضابط     " انية أو ثانيتني    االنتظار ملدة ث  
االستجابات الصحيحة أمـا    بتعزيز  الضابط استجابات صحيحة أو خاطئة من قبل التلميذ ، يقوم املعلم            

     نـاء أداء املهـارة     يقوم مباشرة بتقدمي التلقني املناسب ، ومـساعدة التلميـذ أث          فاالستجابات اخلاطئة   
  من التدريب على املهارة أو السلوك املستهدف يتم إعطاء مهلة ثالث           إضافيتني وبعد جلستني    ،وهكذا  
 و يستمر املعلم بزيادة املهلة الزمنية حىت يصل إىل         . ة عن اجللستني األوليتني     احدأي بزيادة ثانية و    ثواِن

، وهكذا مع األخذ بعـني       " ثواٍنمثان أو تسع    "  قد تكون    بقاًاملهلة الزمنية النهائية واليت قد حددها مس      
عندما يقـوم   : " ومثال على ذلك      ) .٢٠٠٤العتييب ،   (  دور املعزز أثناء عملية التعلم         االعتبار تفعيل 

املعلم بتدريب التلميذ على تسمية األشياء باستخدام اإلشارات اليدوية ، ويقوم املعلم برفـع الـشيء                      
حمقـق  ) النمـوذج   ( ومباشرة يقوم املعلم بأداء اإلشارة الصحيحة       " ما هذا الشيء ؟     "أل التلميذ   مث يس 

وبعد عدد من   " . مرحلة حماوالت استخدام مهلة الصفر      " بذلك أول مرحلة من مراحل اإلجراء وهي        
ما "ميذ وسؤاله   جلسات مهلة الصفر يقوم املعلم برفع الشيء املطلوب معرفته وتقدمي تعليمات املهمة للتل            

مهلـة   ومن مث ينتظر ملدة ثانية واحدة قبل تقدمي النموذج ، وبعد مخس حماوالت عنـد              " هذا الشيء ؟    



 ٥٤

قبل  ومن مث ينتظر لثانيتني   " ما هذا الشيء ؟     " الثانية الواحدة ، يقوم املعلم برفع النموذج وسؤال التلميذ          
نيتني ، يقـوم املعلـم بتقـدمي تعليمـات                    تقدمي النموذج وبعد مخس حماوالت باستخدام مهلـة الثـا         

ويستمر املعلم يف زيادة الفاصل الزمين بشكل متدرج        . املهمة ، واالنتظار لثالث ثواِن قبل تقدمي التلقني         
بزيادة ثانية واحدة عن الفاصل السابق ، حىت يتمكن التلميذ مـن الوصـول إىل املعيـار املطلـوب                         

   ) .  ٢٠٠٨، ولريي ، ألت ، دويل (

خطوات استخدام إجراء التأخري الزمين املتـدرج  ) (Wolery, et al ,1992لقد أوضح ولريي وآخرون  
  :حيث تشمل تسع خطوات أساسية تساعد املعلمني على استخدامه يف العملية التدريسية وهي 

  .حتديد املثريات املؤدية حلدوث استجابة التلميذ  -١
 .حتديد التلقني الضابط   -٢
 .يد قدرة التلميذ على االنتظار لتلقي التلقني حتد -٣
 .حتديد عدد حماوالت مهلة الصفر اليت حتتاجها التجربة  -٤
 .حتديد طول فترة التأخري  -٥
 .حتديد جدول ملتابعة تزايد فترة التأخري  -٦
 جتاه استجابات التلميذ  " رد فعل املعلم " حتديد احلدث التايل  -٧
 .اختيار نظام جلمع البيانات -٨
 .  ، مراقبة ، و تكييف الربنامج املبين على مناذج بيانات التلميذتطبيق  -٩

 فاعلية استخدامه مـع التالميـذ ذوي        بعد أن تأكدت  يشيع استخدام إجراء التأخري الزمين املتدرج          
 واإلعاقـات  ، ، ومتعـددي اإلعاقـة   ، وكذلك مع حاالت التوحدالتخلف العقلي مبستوياته املختلفة  

           وحـىت مرحلـة الرشـد      الطفولـة  مبرحلـة    اًخمتلف املراحل العمريـة بـدء      مع   وكذلك ،النمائية  
Wolery, et al ,1992)( كقراءة الكلمات الوظيفيـة   . التكيفية واألكادميية لتدريس عدد من املهارات     

 )Ault,Gast,Wolery,1988(  Gast,1991)( جـه   اإلعاقة كالتو  ت السمعية للتالميذ متعددي   والتدريبا
                    واسـتخدام اآللـة احلاسـبة يف العمليـات الرياضـية            )(Goetz,Gee,Sailor,1983ت  حنو األصوا 

 )(Frederick,1991 ،    التــدريب علــى التوقيــع)Bennett,Gast,Wolery,Schuster,1986(            
عقلي على بعض املهـارات     باإلضافة الستخدام هذا اإلجراء لتدريب الراشدين من ذوي التخلف ال         هذا  
 التـسوق و  )(Browder,Snell,Wildonger,1988وبات  املـشر  استخدام آلة و (Snell,1982) املهنية

Aeschleman,Schladenhauffen,1984)(.   

  
  
  
  
  
  



 ٥٥

    :  Constant Time Delay , CTD  التأخري الزمين الثابت *
اءات التعليمية اخلاصة باألفراد ذوي اإلعاقات      من أهم اإلجر   )CTD(  إجراء التأخري الزمين الثابت    يعد  

   به من أسلوب خاص جيعله طريقة تدريس بـدون أخطـاء           يتميزاملتوسطة والشديدة ، وذلك نظراً ملا       
Errorless  .  وقوع التالميذ يف األخطاء أثنـاء اجللـسات         تاليف يف هذا اإلجراء    يساهم توظيف حيث 
 إدخال فاصل زمين ثابت بني تعليمات املهمة ، وتلقي الرد عليها          ويتم هذا اإلجراء من خالل       .التدريبية  

    ويبدأ أوالً بتقدمي تعليمات املهمـة       ثواٍن ،  ) ٥  أو ٤ أو   ٣(من خالل قيام املعلم بتحديد الفترة الزمنية        
ه الفترة  قد تظهر يف هذ   ،   ثابتة   ثواينمث يتوقف املعلم لعدة     ،  " أو املهارة املطلوب من التلميذ القيام ا        " 

بة صحيحة بعد التلقني يطلـق عليهـا              ، أو استجا  " التوقع  " استجابة صحيحة قبل التلقني يطلق عليها       
 أوقد يقوم التلميذ بإصدار استجابة غـري        .فيقوم املعلم بتعزيز تلك االستجابات الصحيحة       " االنتظار  " 

يب بعد التلقني باستجابة خاطئة يطلـق       أو يستج ،   "التوقع اخلاطئ   " ني يطلق عليها     قبل التلق  ةصحيح
 ويف هذه احلالة يقوم املعلم بتقدمي التلقني املوجه الفعال           .، أو قد ال يستجيب       "االنتظار اخلاطئ   " عليها  

 قدر من األخطـاء      أقل مساعدة التلميذ على أداء السلوك أو املهمة املطلوبة ب         أجلوالتدريب املكثف من    
  .  )٢٠٠٤ العتييب ،( 
دام إجراء التأخري الـزمين  أهم خطوات استخ  )(Wolery, et al ,1992 ولريي وآخرون وقد أوضح   

  : على النحو التايل الثابت وهي 
  .حتديد املثريات املؤدية الستجابة التلميذ  -١
 . حتديد التلقني الضابط -٢
 . حتديد قدرة التلميذ على االنتظار لتلقي التلقني -٣
 . اليت حتتاجها التجربة حتديد عدد حماوالت مهلة الصفر -٤
 .حتديد طول فترة التأخري  -٥
    .جتاه استجابات التلميذ" رد فعل املعلم "  حتديد احلدث التايل  -٦
 . اختيار نظام مجع البيانات -٧
  .  مناذج بيانات التلميذ ىتطبيق ، مراقبة ، و تكييف الربنامج املبين عل -٨

إجـراء التـأخري    املراحل األساسية أثناء تطبيق     تلك اخلطوات الرئيسة ، وأهم      ) ٦(الشكل رقم   ويظهر  
   . ، ومها مرحليت مهلة التأخري الصفري ، ومهلة اخلمس ثواينالزمين الثابت
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   االنتظار للتلقنيىضبط التلقني ، التعزيز ، قدرة التلميذ عل : حتديد املتطلبات األساسية

  
   الستجابة التلميذ ، عدد حماوالت مهلة الصفراملثريات املؤدية : ختطيط اخلطة وتشمل حتديد كل من
  . ، مجع البيانات ، نظام املراقبة احلدث التايل لالستجاباتطول فترة التأخري الزمين ، 

  
  جذب انتباه التلميذ ، حتديد املثريات املؤدية الستجابة التلميذ ، ضبط التلقني : يمرحله مهلة التأخري الصفر

  

  
  حدثت نتائج خاطئة         ال       تلميذ         هل استجابة ال   
   صحيحة ؟      

  
   نعم     

  " ملهلة الصفر "  العودة للمرحلة السابقة       ال           هل أكمل مهلة الصفر ؟                  حدثت نتائج صحيحة  

   
  نعم                                     

جذب انتباه التلميذ ، حتديد املثريات املؤدية الستجابة التلميذ ، االنتظار لفترات التأخري احملددة  : حلة التأخري الزمين الثابتمر      
  التلقني الضابط وبعدها يتم تقدمي

  
   بعد التلقني    حدثت نتائج خاطئة هل حدثت االستجابة                ال                             استجابة                   الهل   

   وعدم وجود استجابة                               التلميذ صحيحة ؟                                         اخلاطئة قبل التلقني ؟
        

  نعم               نعم                                           
   قبل التلقنيحدثت نتائج خاطئة                                                       

  هل حدثت االستجابة  
   بعد التلقنيحدثت نتائج صحيحة          ال                الصحيحة قبل التلقني ؟    

  عيار                                                                  لكنها مل حتقق امل
                                                     

                       نعم
    
   العودة للمرحلة السابقة       ال               هل حقق التلميذ املعيار ؟                          قبل التلقنيحدثت نتائج صحيحة   

  التأخري الزمين الثابت                                                                                                                       
     نعم        

  النتقال ملهمة أخرى     ا
  

  )Wolery, et al,1992 :املصدر (   التأخري الزمين الثابت إجراء استخدام خطوات ) : ٦(الشكل رقم 



 ٥٧

  : Second Delay-0 خري الصفريمهلة التأمرحلة  
مهلة التأخري الصفري إىل عدم إدخال أي فاصل زمين بني تعليمات املهمة والتلقني الضابط               مرحلة تشري 

تلميذ على املهارات املـستهدفة لـضمان        املسبق لل  تدريبالهذه املرحلة   حيث تتضمن   من قبل املعلم ،     
هلة التأخري الصفري البد أن تتم قبل العملية التعليمية   ن حتديد جلسات م   مبعىن أ  ؛االستجابات الصحيحة   

جلـسات   ) ٤-٣(  وغالباً ما يتم اسـتخدام       جلسات ،  ) ١٠-٢(  بني    هذه اجللسات  حيث تتراوح 
اإلعاقة لدى األفراد وخصائـصهم العامـة       لدرجة    املعلم ، ومراعاته    معرفة يتوقف على مستوى  وهذا  

م ذوي اإلعاقـات    اادة حباجة جللسات أكثر مقارنة مـع أقـر         واحل ةفاألفراد ذوي اإلعاقات الشديد   
   .املتوسطة والبسيطة

  

   : Second Delay-5  ثواِن س اخلمالتأخريمهلة مرحلة  
بني تعليمات املهمة والتلقني    )  ثواِن   ٥( إىل إدخال فاصل زمين ثابت       مهلة اخلمس ثوانِ   مرحلة تشري  

      ديد الفاصل الزمين مسبقاً قبل العملية التدريبية ، فقـد يكـون              على أن يتم حت   . الضابط من قبل املعلم     
حسب ما يراه املعلم مناسب للفرد ، واملهـارة املـستهدفة           )  ثواِن   ٥( أو  )  ثواِن   ٤( أو  )  ثواِن   ٣( 

وتسعى هذه املرحلة إىل تدريب التلميذ على مجيع خطوات املهارة املستهدفة خالل فاصل زمين ثابـت                
  .   حيقق التلميذ املعيار احملدد مسبقاً  إىل أن 

 يف تدريس التالميذ ذوي اإلعاقات املختلفـة        جدواه استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت         لقد أظهر 
                  )(Ault, et al 1988 التخلـف العقلـي املتوسـط   ،  )(Stevens,Schuster,1987 كإعاقات الـتعلم 

 والتوحـد   )(Johnson,1977 ومتعددي اإلعاقات(Browder,Morris,Snell,1981) و الشديد واحلاد 
(Ault, Wolery ,Gast, Doyle ,Eizenstat ,1988)   يف خمتلف املراحل بدء مبرحلة ما قبـل املدرسـة 

 وذلك أثناء تدريس التالميذ العاديني جبانب أقرام مـن          . (Wolery,et,al,1992)وحىت مرحلة الرشد    
والتدريب على كيفية حتضري الوجبات اخلفيفة ،  (Houston, Thomas ,2002 )ختلفة ذوي اإلعاقات امل
              والتعـرف علـى أمسـاء األطعمـة مـن خـالل الـصور       Schoen,Sivil,198) ( وشـرب املـاء   

(Doyle, Schuster ,1996)،  قومهارات التسو  )Morse,Schuster,2000 ( .    
ذوي األطفـال   تدريب والـدي    إجراء التأخري الزمين الثابت فاعليته يف        ر  باإلضافة إىل ذلك فقد أظه    

 تـدريب   ، و   )Carothers,Taylor,2004( التوحد كيفية إكساب أطفاهلم مهارات احليـاة اليوميـة          
 آالتواسـتخدام   ،  تعبئة آلة املياه الغازيـة      ك املهارات املهنية     بعض التالميذ ذوي التخلف العقلي على    

واملهـارات   )Ellen, Schuster ,Collins,1999(  وتغليـف اهلـدايا   ، )Chandler,1993(  التصوير
وتطـوير   ،   )(Doyle,Wolery,Gast,Ault,Wiley,1990 األكادميية كقراءة بعض الكلمات الوظيفيـة     

القدرة على التعلم العرضي من خالل تدريس الكلمات والعبارات الوظيفية لذوي اإلعاقات املتوسـطة              
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 )(Browder, et al,1981 التوقيـع اليـدوي   والتدريب على كيفية  ) .٢٠٠٤العتييب ، ( والشديدة  
  وتدريس التالميذ ذوي االضطرابات اللغوية مهارات التخاطب       ، )(Stevens,Schuster,1987والتهجئة  

)(Daugherty,Brown,Hemmeter,2001   طلـب   اإلعاقات املتعددة مهارات     األفراد ذوي وإكساب
  .  Kratzer,Spooner,1993)( اباألكل والشر

لتالميذ ذوي  باإلضافة إىل استخدام احلاسب اآليل كمساند مع إجراء التأخري الزمين الثابت لتدريب ا               
)   Wilson,Robinson,1997(  املهارات الرياضـية  و  ، (Koscinski,Gast,1993) التعليميةاإلعاقات  

  اإلعاقات الشديدة  وإكساب التالميذ ذوي   . )  Bashash,Outhred,Bochner,2003( ي  التسلسل والعد
، وتطـوير املهـارات      Zhang,Cote,Chen,Liu,2004)(  التدريب على البـولنج   كاملهارات احلركية   
   .Zhang,Gast,Horvat,Dattilo,2000)(  ، Zhang,Gast,Horvat,Dattilo,1995)( الرياضية احلركية

اإلجراءات التعليمية بقدرته على تعليم التالميذ      غريه من   ت عن   يتميز إجراء التأخري الزمين الثاب     هذا و   
  )(Wolery, et al ,1992   من األخطاءأقل ، ومبعدل قصريةاملهام واملهارات املختلفة خالل فترة زمنية 

وكذلك سهولة تطبيقه   باإلضافة العتماده على فترة تأخري ثابتة تستخدم يف مجيع مراحل تعلم املهارة ،              
   من مميزات إجراء التأخري الزمين الثابت على النحـو         اًعدد ) ٢٠٠٣(  العتييب   وقد أوضح  .ائجه  ودقة نت 
                                                                        :اآليت 

  . قدر من األخطاء واحملاوالت أقل يساهم على اكتساب التالميذ للمهمات ب-
-موعات العمرية من مرحلة الطفولة وحىت مرحلة الرشد  يستخدم مع خمتلف ا. 
 .جمموعات صغرية ، أو بواسطة احلاسب اآليل أو  إمكانية استخدامه من خالل األقران ، -
      أو من خالل أنشطة معينة،  فاعلية تطبيقه سواء بشكل يومي -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٥٩

        :SSD( Single Subject Design(  ةتصاميم العينة الفردي: سادساً 

 علماء الـنفس     قامت جمموعة من   عندما ) ١٨٣٠(ة لعام      تعود بدايات استخدام تصاميم العينة الفردي     
 حبـوثهم التطبيقيـة                  الدراسات النفسية الفرديـة ، واسـتخدموا مثـل هـذه املنهجيـة يف             بإجراء  

ذا النوع من التصاميم التجريبية الفردية علـى        فعلى الرغم من عراقة توظيف ه      ) . ٢٠٠٧احلارثي ،   ( 
مل يتزايد االهتمام ا على مستوى البحوث العربية إال خالل الـسنوات            ،   األجنبية   دراساتمستوى ال 

مع املبادئ العامة يف جمال التربية اخلاصة فيما يتعلـق مبراعـاة            و تنسجم هذه التصاميم      . القليلة املاضية 
دراسة فاعلية   ، لذا تستهدف هذه التصاميم        يف الفرد الواحد   راد والفروق البينية  ردية بني األف  الفروق الف 

إذ تستند منهجية هذه التصاميم الفردية علـى الدراسـة    . أساليب التدريس على مستوى الفرد الواحد       
    ، ستة أو عـشرة    ثالثة  أو  فرد  ، والذي قد يتراوح بني      املكثفة لسلوكيات عدد حمدود من أفراد اتمع        

     . تم بالدراسة التحليلية الفردية لكل فرد من أفراد اموعـة الـصغرية              موذلك يعين أن هذه التصامي    
 وحتديد جدوى التـدخل     ،من خالل إيضاح العالقة الوظيفية بني كل من املتغري املستقل واملتغري التابع             

يتم استخدامه للتأثري على املتغري التابع      الذي س " التدخل العالجي " تقل عبارة عن    فاملتغري املس . العالجي  
 الوظيفية بني   ةويقصد بالعالق . واحملدد مسبقاً لتطبيق التدخل العالجي عليه       " السلوك املستهدف "  ووه

فعلى سـبيل    ) ١٩٩٤اخلطيب ،   ( هذين املتغريين وجود تأثري مباشر للمتغري املستقل على املتغري التابع           
مـتغري  "، فإن الربنامج العالجي يعترب  " الضرب" امج عالجي لضبط سلوك       لو مت استخدام برن   " املثال  
وإذا ما حدث اخنفاض يف سلوك الضرب نتيجة ذلك الربنامج          " متغري تابع   "، وسلوك الضرب    " مستقل

  .العالجي بشكل مباشر وواضح ، فهذا يعترب مؤشر لوجود عالقة وظيفية تأثريية بني املتغريين 

   : ةة لتصاميم العينة الفردي اخلصائص العام-١
                 )١٩٩٤( اخلطيـب    خلـصهما  كمنهجيـة حبثيـة خبـصائص عامـة          ةتتميز تصاميم العينة الفردي    

   :على النحو اآليت   )McCormick,1992( و ماكورميك
  .ومقارنة أدائه وليس أداء اموعة التركيز على سلوك الفرد  -
 . والواضح للمتغري التابع  التعريف اإلجرائي الدقيق-
 . القياس املتكرر للمتغري التابع يف الظروف التجريبية املختلفة -
                  . تفسري البيانات إحصائياً من خالل التحليل البصري للرسوم البيانية -
 .  حتليل البيانات بشكل فردي لكل حالة على حدة -
 . ة ، وإمكانية تغريها إذا تطلب األمر ذلك  املراقبة املستمرة للتدخالت العالجي-
   .أتفاق عالية  نسبة اشتراط توفر إتاحة الفرصة ملالحظني آخرين للقيام بالقياس مع الباحث و-
 .يف معظم أنواع التصاميم " اخلط القاعدي "  التأكيد على مجع بيانات مرحلة -
 .ستخدمة يف الدراسة  الصدق الداخلي من خالل إمكانية ضبط اإلجراءات املضمان -



 ٦٠

 . الصدق اخلارجي من خالل قيام باحثني آخرين بتكرار إجراءات الدراسة ضمان -
  .  القياس املستمر ملرحليت احملافظة والتعميم عند إكساب السلوكيات املستهدفة -

  

    : ة العينة الفردي تصاميم العناصر األساسية يف-٢
والذي يعتمد على ثالثـة      Baseline  اخلط القاعدي  مفهومعلى    )SSD(  ة تصاميم العينة الفردي    تستند

  : على النحو اآليت   )Alperto, Troutman,1999(   أوضحها الربتو وترومتانعناصر أساسية
   : Prediction  التنبؤ-أ
ـ تأثري املتغري املستقل  على املتغري التابع قبل وبعد التطبيق ويف ح           ب هذا العنصر تنبؤ الباحث      يتضمن    ةال

  :ومها  )  ٧(  مرحلتني أساسيتني موضحة يف الشـكل رقم  على التنبؤيشتملعدم التطبيق ، و
القيمة املتوقعة للمتغري التابع يف حالـة  عـدم          : التنبؤ يف حالة عدم تطبيق املتغري املستقل ويقصد به           

  .تطبيق املتغري املستقل 
 تغـيري   إىل سيؤديالتوقع بأن تطبيق املتغري املستقل      :  التنبؤ يف حالة تطبيق املتغري املستقل ويقصد به          

   " . النتيجةمنطق توكيد " وهذا ما يطلق عليه ، قيمة املتغري التابع 
  
  

  

  
  

    "إعداد الباحثة " ديميم العينة الفرامراحل التنبؤ يف تص ) : ٧( شكل رقم 

  :   Verification   التحقق- ب 
كانت نتيجـة   ) املتغري التابع    ( على طرأتتغريات اليت   ال أن مجيع    ن م يقصد بالتحقق تأكد الباحث      

اث اخلارجية أو الدخيلة األخرى ، وال يتم        حد الظروف واأل  تأثري، بدون   ) املتغري املستقل فقط    (  تأثري  
 "التدخل العالجي  " ذلك أال باهتمام الباحث وضبطه التام للمثريات عند عملية تطبيق الربنامج التعليمي     

هي الـسبب يف زيـادة أو       " غري املستقل   املت " أن طريقة العالج     للتأكد ملموسيكون دليل   س ذلكن  أل
، وبذلك يتحقق هذا العنصر اهلام الذي يدعم تنبؤ الباحـث           " املتغري التابع    "خفض السلوك املستهدف    

  .حول تأثري املتغري املستقل على التابع 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل التنبؤ

   تنبؤ يف حالة تطبيق املتغري املستقل-٢غري املستقل    تنبؤ يف حالة عدم تطبيق املت-١
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   :   Replication إعادة التطبيق –ج 
أن  حيـث    ، حدوث تغريات يف املتغري التابع عند إعادة تطبيق املتغري املستقل             يقصد بإعادة التطبيق     
    .قيمة املتغري التابع على عمل على زيادة الثقة بأن املتغري املستقل هو املسئول عن التغري احلاصل ي ذلك

 فـال   بشكل متـرابط   ) ، إعادة التطبيق  التنبؤ ، التحقق    ( ابقة  تلك العناصر الس   هذا ويتسلسل مسار       
 ، و إمنا يبدأ     إعادة التطبيق ميكن اعتبار أن عنصر التحقق يسبق التنبؤ ، أو أن التنبؤ يتراجع ويصبح بعد               

الباحث بالتنبؤ والتوقع قبل وبعد تطبيق املتغري املستقل ، مث يتحقق من التأثري احلقيقي للمتغري املـستقل                 
 املـتغري   قالباحث عملية تطبي  أعاد   مجيع الظروف الدخيلة ، و كلما         تأثري بعاد است  بعد على التابع وذلك  

   . العالقة الوظيفية بني املتغرياتكدليل قوى على متيل إىل الثباتفان نتائج قيمة املتغري التابع ، املستقل 
          

     : ة الثبات والصدق يف تصاميم العينة الفردي-٣

    :Reliability  الثبات-أ 
  مراعاة الظروف املماثلة لالختبار ةطيشرتطبيقه   تكرر   مهما هايقصد به أن يعطي االختبار النتائج نفس         

ويعد أسلوب التسجيل واملالحظة من قبل املالحظني من أهم الطرق املستخدمة           . يف كل مرة يتم تطبيقه      
الحظ آخر  مل الباحث   تكليفويظهر ذلك من خالل     ،    )SSD(  ةلقياس الثبات يف تصاميم العينة الفردي     

والفقرات احملددة يف اسـتمارة    تطبيق الباحث جلميع البنود صحة أثناء تأدية املهمة ، والتأكد من    مبتابعته
مـوع  امـن   ) %  ٣٣(وبعد ذلك يقوم املالحظ حبساب نسبة       ،   التلميذ   اليت يطبقها على  ألهداف  ا

فما فوق فهذا مؤشـر علـى       ) % ٨٠(ة للمالحظ    فإذ بلغت النسبة الكلي    .الكلي للجلسات التدريبية    
  .   )Tawney,Gast,1984 ( تطبيق إجراءات الدراسة ثبات 

   :Validity  الصدق-ب 
 احلـصول   )SSD(  ةيف تصاميم العينة الفردي   كن  ه ، ومي  أجل من   عيقصد به أن يقيس االختبار ما وض        

  :    ا كاآليت  الصدق الداخلي واخلارجي ومهعلى نوعني أساسيني من الصدق ك
  :  Internal Validity  الصدق الداخلي *
يشري مفهوم الصدق الداخلي إىل تقدمي الباحث لألدلة على أن املتغري املستقل الذي مت استخدامه هو                   

كان مبعين  أن التدخل العالجي الذي مت استخدامه         .  على قيمة املتغري التابع      طرأاملسئول عن التغري الذي     
ويتضح هذا النوع من الـصدق      . ه  جلتوقعه ، وحقق األمر الذي وضع أل      سبق   ملا مت ختطيطه و     فائدة ذا

هل التدخل العالجي املستخدم هو املـسئول عـن         " : عندما يطرح الباحث على نفسه السؤال التايل        
يعتمد الصدق الداخلي للتجربة على تـصميم البحـث         يف حني    " . التحسن يف السلوك املستهدف ؟    

  .ر العوامل أو املثريات الدخيلة ثأحلد من يف ا ذلك التصميم دقة وعلى ،دم املستخ
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 إليضاح  ةأهم اإلجراءات العامة املتبعة يف تصاميم العينة الفردي       )  ١١٦،  ١٩٩٤  (   اخلطيب وقد خلص 
  : الصدق الداخلي وهي على النحو التايل 

  . تلفة القياس املتكرر للمتغري التابع يف الظروف التجريبية املخ" -١
 . التحقق من ثبات البيانات وصدقها  -٢
 .وصف اإلجراءات التجريبية بوضوح  -٣
 . إيضاح استقرار املتغري التابع يف الظروف التجريبية املختلفة  -٤
 . االنتقال املنظم من مرحلة إىل أخرى  -٥
   . " احدمراعاة مبدأ املتغري املستقل الو -٦

  للدراسة الصدق الداخلي    لضمان لفرديةتصاميم العينة ا   يفامة  اهل الضوابط مناإلجراءات      وتعد هذه   
 العينـة  تـصاميم  إجراء القياس املتكرر للمتغريات التابعة من أهم اخلصائص املركزية اليت متيز     دحيث يع 

الفردي  فالقياس املتكرر يعمل على تقدمي وصف واضح وصادق للتغريات اليت تطرأ على قيمة املـتغري                 
ثر املتغري املستقل بشكل فوري ودقيق  ممـا         أملتغري املستقل عليه ، وكذلك مالحظة        ا لالتابع نتيجة إدخا  

 املرونة يف توقيف العالج ، أو إضافة إجراءات عالجية أخرى عند اكتشاف عدم فاعلية               ثيعطى للباح 
  .   باإلضافة إىل أن القياس املتكرر يقلل من أية ديدات للصدق الداخلي،اإلجراءات املستخدمة 

واليت تعـد   ،   فال يتم إال باستخدام املالحظة املباشرة        ها وصدق البياناتأما إجراء التحقق من ثبات          
 ولضمان صدق القياس يتوىل اثنني أو أكثـر مـن           . ةأكثر طرق القياس شيوعاً يف تصاميم العينة الفردي       

 مث حـساب نـسبة    ومن  ،  ة  احداملالحظني مالحظة السلوك املستهدف بشكل مستقل يف فترة زمنية و         
فهم املالحظني للتعريف اإلجرائي للمتغري التابع ليسهل       من    ضرورة التأكد   مع ،االتفاق بني املالحظني    

 وهلا عالقة ،  هناك إجراءات أخرى تضمن الصدق الداخلي       كما أن    .واملالحظة الدقيقة   عليهم التركيز   
 قيام الباحث بوصـف دقيـق       اقصد   ي ووصف اإلجراءات التجريبية ،     وهي   باملتغري املستقل    مباشرة

من قبل  على أن يتم مالحظة دقة تطبيقه       لطريقة استخدامه لإلجراءات اخلاصة باملتغري املستقل بوضوح ،         
  . مالحظ خارجي 

أيضا من اإلجراءات اليت تساعد على إيضاح الصدق الداخلي ، مالحظة استقرار اخلـط القاعـدي                   
والـيت تتـضمن القيـام      أا تبدأ مبرحلة اخلط القاعـدي        ف ةالفرديفكما هو معروف يف تصاميم العينة       

قيق هدفني أساسيني للباحث كمـا       وتسعى هذه املرحلة لتح     ، بالقياسات املتكررة للسلوك املستهدف   
  :  ومها  ) ١٩٩٤( ذكرها اخلطيب  

  .تزويده باملعلومات الكافية عن طبيعة املشكلة السلوكية املستهدفة يف الدراسة   -١
 .ينه من إجياد قاعدة موضوعية للتنبؤ يف حالة عدم تقدمي املتغري املستقل متك -٢
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 أن أي تغـري     التأكيد على  اخلط القاعدي باالستقرار لدعم الباحث يف        متيزمن الضروري   يكون  لذلك  
ريات أي مثتأثري  السلوك املستهدف هو نتيجة تأثري املتغري املستقل على املتغري التابع ، واستبعاد             يطرأ على   
ن االنتقال من مرحلة جتريبية إىل أخرى ، تعد أيضاً من إجراءات إيضاح الصدق الـداخلي                إ  خارجية

ـ              ال ميكـن    إذ ،   ةللدراسة حيث حتتاج ملالحظة دقيقة من قبل الباحث املستخدم لتصاميم العينة الفردي
، وإمنا عليه حتديد املدة     مسبقاً قبل مرحلة التطبيق     للباحث االنتقال بشكل عشوائي أو خالل مدة حمددة         

  .  على نتائج تطور كل حالة من أفراد العينة على حدة بناءاًاملناسبة لالنتقال من مرحلة إىل أخرى 
 صـدق   أهم إجراءات ة يعد من    احد يف املرحلة التجريبية الو    احدن استخدام متغري مستقل و    إوأخرياً ف   

ة سيقلل مـن إمكانيـة      احد يف مرحلة جتريبية و    ن استخدام الباحث ملتغريين مستقلني    أ حيث   ،الدراسة  
 الطـرق    تأثري تداخلالحتمالية   باإلضافة   ،تفسري النتائج ، ومعرفة أي املتغريين أثر على جناح الدراسة           

  . العالجية مما يعقد صدق النتائج  

  

   : External Validity   الصدق اخلارجي *
قة الوظيفية بني املتغري املستقل ، واملتغري التابع باملعين         يشري مفهوم الصدق اخلارجي إىل مصداقية العال         

 ن قبـل بـاحثني    م" متغري مستقل "ي تدخل عالجي    أ إذا طبق     مبعىن الكلي للنتائج أو مبدى عموميتها ،     
 أو يف    أفراد آخـرين    املطلوبة ، أيضاً مدى تعميم استخدام الربنامج العالجي مع         الفاعليةآخرين سيحقق   

   . )١٩٩٤اخلطيب ، ( أو مع مالحظني آخرين  أخرى ،  بيئات 

  

   : ة مهددات الصدق يف تصاميم العينة الفردي-ج 
أهم العوامل املهددة للصدق يف تـصاميم   )Tawney,Gast,1984 (   وجاستتوينلقد أوضح كل من  

  :  وهي كالتايل  ةالعينة الفردي
كحـدوث   ،ة عن إرادة الباحث     اختالف التاريخ والوقت الذي تطبق فيه الدراسة لظروف خارج         •

   .  يف املدارس أثناء فترة تطبيق الباحث لدراسته إجازات عرضية
  . أطول للكشف عن النتائج املطلوبة اً أثناء تطبيق التجارب اليت تستغرق وقتنضج أفراد العينة •
  .تكرار استخدام االختبار ، مما يؤثر على نتائج أفراد العينة  •
  .شرة اليت تؤدي إيل إرهاق املالحظني املسجلني لبيانات الدراسة طول فترة املالحظة املبا •
     . "باملرض ، االنقطاع عن الدراسة ، أو الوفاة " خسارة أفراد العينة إما  •
  .، مما يقلل مصداقية النتائج احد ستقلة على متغري تابع واملتغريات امل  عدد مناستخدام •
  .يصعب احلكم على فاعلية املتغري املستقل تذبذب بيانات حتسن املتغري التابع ، مما  •
 . العالقة الوظيفية قوةدخول مثريات خارجية على املتغري املستقل ، مما يقلل  •
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   : ة أنواع تصاميم العينة الفردي-٤
 الـيت يـستخدمها الباحـث        والتابعةملتغريات املستقلة   ا تبعاً لنوع    ةتتعدد أنواع تصاميم العينة الفردي       

وقد أوضـحتها   .  الدراسة   ع مدى تناسب األنواع املستخدمة مع األهداف العامة ملوضو        ىلباإلضافة إ 
  :  على النحو اآليت   ) ٢٠٠٥(سفر 
   Withdrawal Designs التصاميم العكسية -١
 Multiple-Baseline Design تصميم اخلطوط القاعدية املتعددة -٢
 Multiple Probe Design تصميم التقصي املتعدد -٣
 Alternating Treatments Design  العالج املتعاقبةتصميم طرق -٤
   Changing Criterion Design تصميم املعيار املتغري -٥

   مبميزات خاصة تشجع على استخدامه مـن قبـل          ةيتميز كل نوع من أنواع تصاميم العينة الفردي           
) ج   -أ -ب -أ   ( ،) ب -أ -ب -أ  (،  ) أ   - ب - أ (،  )   ب -أ   (فالتصاميم العكسية   . الباحثني  
) أ  (  معرفة مدى العالقة الوظيفية بني كل من املتغري املستقل واملتغري التابع ، حيث يعين الرمز                 دف إىل 

ومسيـت بالتـصاميم    . تدخل عالجي ثاين    ) ج  ( ، و   بالتدخل العالجي   ) ب  (  و،  باخلط القاعدي   
 أو الرجوع ملرحلـة  ،ساسية اليت انطلق منها  املرحلة األن الباحث يقوم بالرجوع عكسياً إىلألالعكسية  

  .التدخل العالجي 
تتيح للباحث دراسة أثر العالج على أكثر من سـلوك          " يم اخلطوط القاعدية املتعددة فهي    ماأما تص     
 مواقف أو على سلوك الشخص نفسه يف        ،أو لدى جمموعة من األشخاص      ،   لدى الشخص نفسه     احدو

 ميم اخلطوط القاعديـة    اميم التقصي املتعدد مع تص    ا تص وتتماثل  ) .١٢٨،  ١٩٩٤اخلطيب ، (   "خمتلفة
من القياسات املتكـررة     ميم اخلطوط القاعدية    ا الباحث يف تص   االىف السلبيات اليت قد يقع فيه     تت أا إال

ميم التقصي املتعدد على القياس الدوري أو املتقطع خالل فترات متباعدة يطلق عليـه              اتص قومت لذلك
   .Probes    ) (Tawney,Gast,1984يالتقص
ستخدم عندما يكون الباحث حباجة الستخدام أكثر من مـتغري          تميم طرق العالج املتعاقبة ف    اأما تص     

أو ن تغريها عرب أوقـات  أن طرق العالج املستخدمة ميك  برفة تأثريه على املتغري التابع علماً       ، ومع مستقل  
 اميم املعيار املتغري فيستخدمه   اأما تص  . ) (Richards,Taylor,Ramasamy,Richards,1999أيام خمتلفة   

                  تغـيري تـدرجيي يف الـسلوك املـستهدف        اث  أحـد الباحث عندما يكون اهلـدف مـن العـالج          
  .  ) ١٩٩٤اخلطيب ،( 
 املتعدد   ، سيتم التركيز على تصميم التقصي     ة  من خالل العرض السابق ألهم أنواع تصاميم العينة الفردي         

   .والذي سيستخدم كتصميم رئيسي يف هذه الدراسة
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   :M P D (  Multiple Probe Design( املتعدد التقصي   تصميم-٥
 هـذا   يستند، حيث     وأكثرها شيوعاً  ة أهم تصميمات العينة الفردي    أحد يعد تصميم التقصي املتعدد        

هدفة خالل فترات متباعـدة يطلـق عليهـا         التصميم على القياس الدوري أو املتقطع للسلوكيات املست       
 معرفة العالقة الوظيفية بني كل من املتغري املستقل وعـدد            هذا التصميم إىل   يهدفو . Probes التقصي

أن هذا التـصميم يظهـر يف   Tawney,Gast,1984)  (توين وجاستلقد أوضح و .من املتغريات التابعة 
  :ثالثة  أمناط خمتلفة وهي 

  .عدد عرب السلوكيات  لتقصي املتتصميم ا 
 . التقصي املتعدد عرب األماكن   تصميم 
  . األفراد تصميم التقصي املتعدد عرب  

األمناط اليت ميكن للباحث اختيارها يف تصميم التقصي املتعدد حسب طبيعة            ) ٨(  الشكل رقم      يظهر
  احدت متعددة لفرد و    على سلوكيا  احدفعندما تكون رغبة الباحث دراسة أثر متغري مستقل و        . الدراسة  

ومالحظة تـأثريه   ،   احدأما يف حالة دراسة أثر متغري مستقل و       .  يستخدم التصميم عرب السلوكيات      إنهف
أماكن خمتلفـة   و يستخدم التصميم عرب مواقف      إنه، ف   يف مواقف خمتلفة من البيئة التربوية      احدعلى فرد و  

عـرب األفـراد    ن التصميم   إ لعدد من األفراد ، ف      على متغري تابع   احدويف حالة دراسة أثر متغري مستقل و      
  . يكون أكثر فائدة 

  
  تصميم التقصي املتعدد أمناط 

  
  

   عرب األفراد                                        األماكنعرب                عرب السلوكيات                             
  
  

:                                       ويشمل                                           : ويشمل                                        : ويشمل                  
   عدد من األفراد -١                                      احد  فرد و-١                                 احدفرد و - ١
  احد متغري مستقل و-٢                            احد متغري مستقل و-٢                      احدومتغري مستقل  - ٢
  احد مكان تربوي و-٣             أماكن خمتلفة                       -٣                       احدمكان تربوي و - ٣
              احد سلوك و-٤                                  احد سلوك و-  ٤           سلوكيات خمتلفة               - ٤

  
  "إعداد الباحثة " أمناط تصميم التقصي املتعدد  ) : ٨( شكل رقم      
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  :  )M P D(  التقصي املتعدد استخدام تصميم-أ
ت طـوا يتضمن عدداً من اخل   إن استخدام تصميم التقصي املتعدد كغريه من التصميمات األخرى ،              
 وفيما يلي هـذه اخلطـوات كمـا         يتوجب على الباحث مراعاا أثناء عملية التطبيق ،       اليت  ساسية  األ

  :  )(Tawney,Gast,1984 أوضحها توين وجاست
إجراء قياس مبدئي جلميع احلاالت موضع الدراسة ، والتأكد من عدم وجود الـسلوك املـستهدف                 •

  . لديهم 
من خالل القياس املستمر للسلوك املستهدف      " لحالة األوىل   ل"إجراء تسجيل لبيانات اخلط القاعدي       •

 .  ثالث جلساتملا ال يقل عن 
 . التدخل ذلك، وتسجيل نتائج " للحالة األوىل " تقدمي التدخل العالجي  •
يقوم  للمعيار احملدد ، ففي أول جلسة حتقق فيها احلالة األوىل املعيار          " احلالة األوىل   " التأكد من حتقيق     •

 .  ذلك رصدو" الثانية والثالثة  " مباشرة بعمل تقصي لبيانات اخلط القاعدي للحالتني الباحث
، اليت وصلت للمعيار احملدد ، وعمـل تقـصي          " احلالة األوىل  "االستمرار بعملية قياس استجابات      •

 "  .الثانية والثالثة  " لبيانات اخلط القاعدي للحالتني
على " حالة األوىل  لل "، واالستمرار يف عملية تقصي حمافظة       " نية  للحالة الثا " تقدمي التدخل العالجي     •

 . السلوك املكتسب 
 على احلاالت األخرى ، حىت يتم التأكد من اكتساب وحمافظة مجيع األفراد              السابقة تكرار اخلطوات  •

                            .                                                               على السلوكيات املستهدفة 
   )Horner,Baer(  كل من هورنري وبـاير     أن " ) ٩٠ ،   ٢٠٠٣ (العتييب   ذكر   إضافة هلذه اخلطوات    و

 إجراء سلسلة من االختبارات املتتالية ألي خط قاعدي مكتشف لعملية التدخل  وهذه               أمهية علىأكدا  
 فبالنسبة مـثالً     .  مع كل خط قاعدي إضايف       احدالسلسلة من االختبارات تزداد بنسبة اختبار إضايف و       

 ومخسة  ،ألول خط قاعدي مت اكتشافه للتدخل يوجد ثالث اختبارات ، وأربعة للخط القاعدي الثاين               
ويف النهاية وبعد الوصول إىل مستوى القياس املطلوب لكل سلوك أو           .  للخط القاعدي الثالث وهكذا   

     ."قطعة لضمان احملافظة على السلوك املستهدف خذ االختبارات املتأجمموعة سلوكيات يتم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٧

   : مزايا تصميم التقصي املتعدد -ب
         ، بالكثري من املميزات ومـن أبرزهـا         ةيتميز تصميم التقصي املتعدد كغريه من تصاميم العينة الفردي           

   :على النحو التايل  )(Tawney,Gast,1984 توين وجاست ما خلصه
   . املتكررة واملتمثلة بالقياسات  مناسباً لتصميمات اخلطوط القاعدية ، حيث يتالىف سلبياايعد بديالً •
 املعلمني والباحثني الكثري من الوقت واجلهد املـستهلك يف عمليـة تـسجيل البيانـات                 على يوفر •

  .للسلوكيات املستهدفة 
 عدد من املتغريات التابعـة يف        على احديستخدم يف حالة التأكد من فاعلية استخدام متغري مستقل و          •

  .  ، وخالل جلسات تقصي منتظمة احدوقت و
دون احلاجة للرجوع العكسي كما حيدث يف التصميمات        تغريات  يكشف عن العالقة الوظيفية بني امل      •

 من خالل تأكد الباحث من ثبات استقرار البيانات املسجلة يف مرحلة اخلط القاعدي             وذلك   ،العكسية  
 حبيث يكون التغري الوحيد هو تــأثري إدخال املتغري املستقل علـى            ، تغريات طارئة    وعدم ظهور أي  

  .املتغريات التابعـة 
بع يعد ذو فائدة كبرية عندما تكون افتراضات الباحث ثابتة حول استقرار اخلط القاعدي  للمتغري التا                •

  . املتغري املستقل عليه  الذي لن يتغري إال بعد إدخال 
د الفعل السلبية اليت قد تظهر لدى الكثري من األفراد موضوع املالحظة نتيجة طـول               يقـلل من ردو   •

  .فترة القياس يف التصميمات األخرى 
  

  : مآخذ تصميم التقصي املتعدد -ج
 املآخذ اليت يفترض على     إال أن هناك عدد حمدود من     تصميم التقصي املتعدد     على الرغم من تعدد مزايا      

 تؤثر على تفسري العالقة الوظيفية بني املتغري املستقل واملتغريات التابعة ، وذلك             المراعاا حىت   الباحث  
  :وهي  ) ٢٠٠٣ (ا العتييب يف حالتني أساسيتني كما ذكرمه

 يترتب عليه الكثري من التعقيدات التفسريية       مما فشل الباحث يف إجياد خط قاعدي ثابت لالستجابة ،           •
  . ي حول أسباب عدم ثبات اخلط القاعد

 والـذي   ، التحسن املفاجئ لبيانات اخلط القاعدي للسلوك املستهدف قبل عملية التدخل العالجي             •
 . يصعب على الباحث دراسة فاعلية استخدام املتغري املستقل الذي مل يطبق بعد 

إجياد خط قاعدي ثابت غري متذبذب قبـل البـدء بعمليـة التـدريب                التأكد من   ب الباحثني   ينصحلذا  
  .ضبط املثريات املختلفة قبل تقدمي التدخالت العالجية على السلوكيات املستهدفة  ك وكذل
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 الفصل الثالث

  

  )الدراسات السابقة ( 
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  الثالثالفصل 
  الدراسات السابقة

    

ي املـساعدة املتناقـصة      إجرائّ استخدام تطرقت ملعرفة فاعلية     هناك عدد كبري من الدراسات اليت           
تدرجيياً والتأخري الزمين الثابت يف إكساب األفراد ذوي التخلف العقلي مبـستوياته املتعـددة خمتلـف                

و تضمنت معظم الدراسات مقارنة تطبيق هـذين        . املهارات األكادميية الوظيفية ، واملهارات التكيفية       
التوجيه املتدرج ، و التأخري     املساعدة املتزايدة تدرجيياً  ،      : اإلجراءين بالتزامن مع إجراءات أخري مثل       

ي املساعدة املتناقصة تـدرجيياً     قلة الدراسات اليت قارنت بني إجرائّ     نالحظ  ويف املقابل   . الزمين املتدرج   
 الدراسات ذات العالقـة املباشـرة        بتصنيف الباحثةلذا قامت   . بشكل مستقل   والتأخري الزمين الثابت    

ف العقلي املتوسط والشديد لثالث جمموعات رئيسة علـى          ، وعينتها من فئة التخل     بإجراءات الدراسة 
  : النحو التايل 

     

 إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً يف إكساب األفراد ذوي         استخدمتالدراسات اليت   جمموعة  : أوالً  
      : االستقاللية تللمهاراوالشديد التخلف العقلي املتوسط 

 اسـتخدام  هدفت إىل التأكد من فاعلية    دراسة   )(Horner,Keilitz,1975 أجرى هورنري وكيالتز       
 مهارة   على  التخلف العقلي البسيط و املتوسط     ذوي التالميذ   يف تدريب إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً     

 ذوي ختلـف    ٦ ذوي ختلف عقلي بسيط ،       ٢( تالميذ     ) ٨( تنظيف األسنان ، حيث مشلت الدراسة       
سنة ، مت تدريبهم على هذه املهارة بثالث        ) ١٧ -٩ (بنيهم الزمنية   تراوحت أعمار ،  ) عقلي متوسط   

 وقـسم الباحثـان التالميـذ إىل       ،) جسدي ، منذجة ، لفظي       ( قلمستويات من التلقني األكثر فاأل    
 تعزيز اجتماعي ورمزي ، أما اموعة الثانية         على  للمجموعة األوىل  حصلتجمموعتني متساويتني حيث    

بواقـع  و بشكل فـردي      أفراد هذه اموعات   زيز االجتماعي فقط ، ومت تدريب      التع فقد حصلت على  
 إجـراء  تأكد مـن فاعليـة  لل  ) M P D(   تصميم التقصي املتعددانواستخدم الباحث. جلستني يومياً 

هذا خلصت الدراسة إيل فاعلية     . هارة تنظيف األسنان    ماملساعدة املتناقصة تدرجيياً يف إكساب التالميذ       
 ) ٤ (  لـِـ  % )١٠٠(تالميذ مهارة تنظيف األسنان بنسبة جنـاح         ) ٦(  ، حيث اكتسب     اء  اإلجر

 بنيملهارة  هلذه ا من اموعة الثانية ، تراوحت جلسات اكتسام         ) ٢(  و،  تالميذ من اموعة األوىل     
 يف  اًظهرا حتـسن  أ و ة من اموعة الثانية فقد اكتسبا املهار      اآلخران ذانأما التلمي . جلسة   ) ٣٠ – ١٨( 

  . مل حيققا املعيار احملدد ولكنهماأداءها 
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هدفت إىل بدراسة Cuvo,Leaf,Borakove,1978) (   ، ليف ، وبوركويفكوفوكما قام كل من      
تالميذ  ) ٦(  ِلـ   إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياًماستخدامهارات تنظيف غرف النوم ب   على   التدريب
 حيث مت تدريبهم على مهارات      ،سنة   ) ١٥ – ١٣ ( بني متوسط تراوحت أعمارهم      ختلف عقلي  ذوي

ـ  تنظيف غرف النوم     املياه  أرضية غرف النوم ، وتنظيف دورات        تلميع املرايا ، ومسح    " وفيما يتعلق ب
) جسدي ، منذجة ، لفظي ، مـثري مـستهدف            ( قل مستويات من التلقني األكثر فاأل     ةربعأب وذلك" 

دقيقة   ) ٤٥ – ١٥( بني    تراوحت مدة اجللسة      ، يومياً"  واحدة   جلسة"بواقع  وتدريب فردياً   مت ال  حيث
 إجراء املـساعدة املتناقـصة   تأكد من فاعليةلل   )M P D( واستخدم الباحثون تصميم التقصي املتعدد

هذا  استخدام أظهرت نتائج هذه الدراسة فاعلية. تدرجيياً يف إكساب التالميذ ملهارة تنظيف غرف النوم      
وبـدون أي مـساعدة      )   %٩٠(  حيث اكتسب مجيع التالميذ مهارة التنظيف بنسبة جناح         اإلجراء

زمـيالم     ها من خالل قيامهم بتنظيف غـرف نـوم          استخدامحافظوا على املهارة ، وعمموا      كما  و
  .الفتيات 

  

مهـارات تنظيـف   على  يبهدفت إىل التدربدراسة   (Duran,1985 )دورين   ويف نفس السياق قام 
 ذويتالميذ راشدين مـن      ) ٣(  مشلت، حيث     إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً    ماستخداغرف النوم ب  

وكان )  منذجة ، لفظي      جسدي(تلقني   خالل ثالث مستويات     من مت تدريبهم التخلف العقلي املتوسط    
  من خالل هـذه الدراسـة إىل       لباحث ا وتوصل.  ملدة ساعة وخالل يوم واحد أسبوعياً        التدريب فردياً 

، حيث اكتسب التالميذ مهارة تنظيف غرف النـوم           إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً    استخدامفاعلية  
  .، باإلضافة حملافظتهم وتعميمهم هلذه املهارة % ) ١٠٠(جلسات بنسبة جناح  ) ١٠( خالل 

    

دراسة دف التدريب على     )(Cuvo,Jacobi,Sipko,1981  أجرى كوفو ، جاكوب ، وسيبكو     و    
 حيـث تكونـت عينـة       ، إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً      ممهارة تصنيف املالبس ، وذلك باستخدا     

. سـنة    ) ٢١ – ١٩(  ختلف عقلي متوسط ، تراوحت أعمارهم بني         ذويتالميذ   ) ٥( الدراسة من   
 ، وذلك من خالل أربعة مستويات مـن         مت تدريبهم على كيفية تصنيف املالبس بعد غسلها وجتفيفها        و

، وقـد اختـار البـاحثون    ) جسدي جزئ ، منذجة ، لفظي ، مثري مستهدف     ( قلالتلقني األكثر فاأل  
للتأكد من فاعلية   ) M P D( ومت استخدم  تصميم التقصي املتعدد. املعززات املادية املناسبة لكل تلميذ 

وأشارت نتائج الدراسـة    . اب التالميذ مهارة تصنيف املالبس      إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً يف إكس     
  جنـاح  ةحيث اكتسب التالميذ املهـارة بنـسب       ،   إىل فاعلية استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً      

  . واستطاعوا احملافظة عليها وتعميمها % ) ٩٠(
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 اأجرو فقد  (Thomas, Thompson, Braam,Wayne,1982) برمي ، ويين ، ثومبسون ، أما ثومس     
            إجراء املـساعدة املتناقـصة تـدرجيياً        ماستخدا ب غسل املالبس  التدريب على مهارة     هدفت إىل دراسة  

، تراوحـت أعمـارهم                  ختلف عقلـي متوسـط       ذويتالميذ   ) ٣( حيث تكونت عينة الدراسة من      
 ة املالبس البيضاء وامللونة ، وذلك بثالث       وجتفيف سلسنة ، مت تدريبهم على كيفية غ       ) ٢٤ – ١٧( بني  

 املعززات املاديـة    ختار الباحثون أوقد  ) جسدي ، منذجة ، لفظي       ( قلمستويات من التلقني األكثر فاأل    
      . بواقع جلستني يوميـاً     ودقيقة   ) ٩٠ – ٢٠(  تراوحت مدة التدريب بني      حيث. املناسبة لكل تلميذ    

       إجراء املساعدة املتناقصة تـدرجيياً  تأكد من فاعليةلل  ) M P D(  لتقصي املتعدداستخدموا  تصميم او 
 جناح ةهارة الغسيل بنسبمل التالميذ بوأظهرت نتائج الدراسة اكتسا   . يف إكساب التالميذ ملهارة الغسيل      

 اعكذلك استط  % ) . ٣٧ -% ٣٠( تراوحت نسبة األخطاء أثناء التدريب بني       ، حيث   % ) ١٠٠(
عند مقارنة مهارم يف غسل املالبس مع أقـرام         إذ  ،   % ) ٩٥ (بنسبة  على املهارة    احملافظة   التالميذ

     يف مستوى األداء على هذه املهارة ، مما يؤكـد فاعليـة             اً كبري اًالعاديني وجد الباحثون أن هناك تشا 
  .  إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً يف العملية التدريبية استخدام

   

 مهـارات  هدفت إىل التدريب علـى بدراسة  Colozzi,Pollow,1984) (  قاما كولوزي وبولو   كما
               تالميـذ   ) ٥( املشي والتنقل داخل املدرسة ، والتوجه للفصل الدراسي بكل استقاللية ، وذلك لـِـ               

 ) ١٢ – ٧( م بني   ، تراوحت أعماره   ) ذوي ختلف عقلي شديد      ٢ ذوي ختلف عقلي متوسط ،       ٣( 
 إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً ، حيث استخدم الباحثـان          ماستخداهذه املهارة ب  على  مت تدريبهم    سنة
تأكد مـن فاعليـة     لول) .  ، منذجة ، لفظي      ئيجسدي جز  ( األكثر فاألقل  مستويات من التلقني     ةثالث

         تـصميم التقـصي املتعـدد       استخدم  ، مت  قلإجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً على مهارة املشي والتن       

)M P D ( . حيـث  ،  إجراء املساعدة املتناقصة تـدرجيياً  استخدم وأظهرت نتائج هذه الدراسة فاعلية
   .   % )١٠٠(   بنسبة جنـاح   باستقاللية تامة وبدون مساعدة و    تالميذ من املشي والتنقل      ) ٤( متكن  

حباجه إىل إشراف من قبل اآلخرين       مبفرده وكان  يف املشي    اً ملحوظ اًنظهر حتس أأما التلميذ اخلامس فقد     
  .  حيقق املعيار احملدد مسبقاً كما أنه مل

  

ــسياق    ــس ال ــو ، ويف نف ــن بيت ــل م ــام ك ــوجلى   ق ــس ، اكمن ــون ، ارب  ارجنيك
Batu,Ergenekon,Erbas,Akmanoglu,2004) (  مهارات التنقل اخلاصـة     التدريب على  هدفت إىل 

 إجراء املساعدة   ماستخدا ختلف عقلي متوسط وشديد ، وذلك ب       ذويتالميذ   ) ٥( لشارع لِـ   بعبور ا 
) ، منذجـة ، لفظـي        جسدي (األكثر فاألقل    مستويات من التلقني     ةاملتناقصة تدرجيياً من خالل ثالث    

  .   ) M P D( تصميم التقصي املتعدداستخدم مت هذا اإلجراء تأكد من فاعلية لول
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فناء املدرسة بنـسبة     الدراسة إىل متكن مجيع التالميذ من املشي وعبور الشارع داخل            وتوصلت هذه   
ا يؤكد على   مم ،شوارع املدينة   ل  الفعلي واستطاعوا تعميم املهارة من خالل عبورهم      % ) ١٠٠(جناح  
   . ستقاللية  للتدريب على مثل هذا النوع من املهارات اال إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياًاستخدمفاعلية 

  

 دراسة هـدفوا مـن      Kaser,Billingsley,Neel,1986)(   أجرى كل من كاسري ، بلنقسلي ، ونيل         
خالهلا التعرف على فاعلية استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً لتدريب التالميذ على مهارة إعداد              

تكونت عينـة   " .  واموعات الصغرية    الفردي ، " الطعام ، باإلضافة إىل املقارنة بني أسلويب التدريس         
تالميذ ذوي ختلف عقلي شديد ، مت تقسيمهم موعتني كل جمموعـة مت تدريبـها                ) ٨( الدراسة من   

وأسفرت نتائج هذه الدراسة إىل فاعلية استخدام إجراء املساعدة املتناقـصة تـدرجيياً              . بأسلوب واحد   
إال أن الفاعلية األكثر كانت لـصاحل اموعـة الـيت            . حيث متكن مجيع التالميذ من اكتساب املهارة        

مت تدريبها باستخدام األسلوب الفردي ، حيث اكتسبوا املهارة يف أقل وقت ، وحافظوا عليها بـشكل                 
   . أفضل من اموعة األخرى 

  

د ذوي  التأخري الزمين الثابت يف إكساب األفـرا        إجراء استخدمتالدراسات اليت   جمموعة  : ثانياً   
   : االستقاللية ت للمهارا والشديدالتخلف العقلي املتوسط

 )Schuster,Gast,Wolery,Guiltinan,1988(  قام كل من شوستري ، جاست ، لريى ، جيـوتني              
 ماسـتخدا  مهارة إعداد الطعام ب     على  التخلف العقلي املتوسط   ذويالتالميذ  هدفت إىل تدريب    بدراسة  

    تصميم التقـصي املتعـدد      وقد استخدم الباحثون    " .ِنمهلة اخلمس ثوا  " ابت  إجراء التأخري الزمين الث   
)M P D (  .تكونت عينة الدراسة من و )سـنة    ) ١٧ – ١٤( بـني  تالميذ تراوحت أعمارهم  ) ٤   

ـ  ومت تدريبهم بشكل فردي على كيفية إعداد الطعام          حتضري السندوتشات   ، و غلى املاء      ( فيما يتعلق ب
وأظهـرت نتـائج هـذه      . أشهر   ) ٣( ، واستغرقت مدة التدريب     ) كعك اجلاهز يف الفرن     ضع ال وو

حيث اكتسب مجيع التالميذ املهارة بنسبة جنـاح        ،   إجراء التأخري الزمين الثابت      استخدمالدراسة فاعلية   
           نـسبة تراوحـت بـني      ب ل املـرت  بيئةوعمموها يف   ،   )% ٨٥(، وحافظوا عليها بنسبة       % )١٠٠(
    % ) .٩( فقد بلغت  اكتساب هذه املهارة أثناءنسبة األخطاء  أما  % ) ٩٩ –% ٩٤( 

  

ــام كــل مــن  ــسياق ق ــريي ، ألــت ،       ويف نفــس ال  جــريفنيو  ،دويل، جاســت ول
(Wolery,Ault,Gast,Doyle,Griffen,1991) التخلف العقلي  ذوي التالميذ   تدريب هدفت إىل  بدراسة 

ـ   احلياة اليومية    املتوسط على مهارات    وذلك باستخدام إجراء    "حتضري الطعام والتنظيف   "ذات العالقة ب
تراوحـت  )  وذكر   ،  إناث ٣( تالميذ   ) ٤( نت عينة الدراسة من      تكو ، حيث  التأخري الزمين الثابت  

  . سنة  ) ١٢ - ١٠(  بنيأعمارهم 



 ٧٣

 ."  البيض باحلليب ، صنع احللوى    حتضري"   األوىل على   مت تدريب اموعة   موعتنيجم  إىل مت تقسيمهم    
واسـتخدم  ". والنوافـذ   وتنظيف أحوض الغـسيل     طي املالبس   " الثانية فتم تدريبها على   اموعة  أما  

وتوصـل  . حيث يقوم كل تلميذ مبـساعدة زميلـه         ،   يف جمموعات صغرية     التدريبالباحثون طريقة   
خري الزمين الثابت حيث اكتسب مجيع التالميذ        إجراء التأ  استخدامالباحثون يف هذه الدراسة إىل فاعلية       

وحـافظوا عليهـا    خالل جلـستني متتـاليتني      ، دون أي مساعدة      % ) ١٠٠(املهارات بنسبة جناح    
 قدو،  % )  ٩  ( جلميع عينة الدراسة     األخطاء نسبة   هذا وبلغت  .وعمموها مبشاركة أقرام العاديني     

اليت مت حساا رغم عدم تأثريها       "أخطاء التسلسل "  لنوع   رصدهم الباحثون ارتفاع هذه النسبة إىل       لعلّ
  . على اكتساب املهارة 

  

 اسـتخدام  خالهلـا    ندراسة هدفا م   ) Schuster,Griffen,1991( كذلك أجرى شوستر وجريفن       
الساخنة " املشروبات  يف التدريب على مهارة حتضري       " ِنمهلة اخلمس ثوا  " إجراء التأخري الزمين الثابت     

 ختلـف  ذويتالميذ  ) ٥( وقد مت اختيار   . ) M P D(  تصميم التقصي املتعددواستخدما " لباردة وا
على كيفية إعـداد املـشروبات وذلـك        ، لتدريبهم   عقلي متوسط من املرحلتني االبتدائية واملتوسطة       

 ميـذ  تـدريب التال  اسـتغرق   وقد   ، اإلعداد   خطواتاملوضح فيها    املصورة و  باالعتماد على البطاقات  
 إجراء التأخري الزمين الثابت حيث اكتـسب   استخدامفاعلية  توصلت نتائج هذه الدراسة إىل      و. شهرين  

ـ       ا حافظو كما % ) ١٠٠( مجيع التالميذ املهارة بنسبة جناح                 ا بنـسبة   على هـذه املهـارة وعمموه
 )٨١ . ( %    

  

بدراسـة   (Griffen,Wolery,Schuster,1992)  ، وشوسـتر ولريي ، جريفنكما قام كل من      
 إجـراء  ماسـتخدا  مهارة إعداد الطعام ب على التخلف العقلي املتوسط   ذوي التالميذ   تدريب هدفت إىل 

حيـث  .  ) M P D(  تصميم التقصي املتعددمن خالل  " . ِنمهلة اخلمس ثوا" التأخري الزمين الثابت 
سنة ، مت تدريبهم علـى       ) ١٣ - ١٠( بني  تالميذ تراوحت أعمارهم     ) ٣( تكونت عينة الدراسة من     

باألقران استعان الباحثون   حيث  ) صنع احللوى ، سلق البيض  ، وحتضري احلليب          (  كيفية إعداد الطعام    
 إجراء التأخري   استخدموأظهرت نتائج هذه الدراسة فاعلية      . العاديني لتدريس هذه اموعة من التالميذ       

 عليهـا   ا حـافظو  كما،   % ) ١٠٠( التالميذ املهارة بنسبة جناح      الزمين الثابت ، حيث اكتسب مجيع     
 هذه الدراسة جناح إجراء التأخري الزمين الثابـت عنـد           تأكيدباإلضافة إىل   % ) ٩٥( وعمموها بنسبة   

   .ه مع  إستراتيجية تدريس األقران يف العملية التعليمية استخدام
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 (Fiscus,Schuster,Morse,Collins,2002) كـولنس  ، و  مورسـي ،  شوستر   ، فسكوس   وأجرى  
 التخلف العقلي املتوسط والشديد على مهـارة إعـداد الطعـام            ذويتدريب التالميذ   ل هدفت   دراسة

تالميذ يف املرحلة    ) ٤( حيث مت تدريب    .  "ِنمهلة اخلمس ثوا  "  إجراء التأخري الزمين الثابت      ماستخداب
  نتائج وتوصلت.  يز املتواصل ألفراد العينة أثناء عملية التدريب       الباحثون التعز   واستخدم ،االبتدائية فردياً   

بنـسبة  تالميذ املهارة    ) ٣( حيث اكتسب   ،   إجراء التأخري الزمين الثابت      استخدامفاعلية  الدراسة إىل   
رغـم  يف أداء املهارة    ظهر حتسن   أ أما التلميذ الرابع فقد      .وحافظوا عليها وعمموها     % ) ١٠٠(جناح  

  . للمعيار  احملدد عدم حتقيقه

   

 إجراء التأخري الزمين    من فاعلية استخدام   دراسة هدفت إىل التأكد    )(Snell,1989  سنيل    كما أجرى 
 مهارة تنظيف األسنان ، وذلك       على التالميذ ذوي التخلف العقلي املتوسط والشديد      يف تدريب    الثابت

وقد تكونت عينة الدراسة  .  )M P D(  دد تصميم التقصي املتع وفق " .مهلة اخلمس ثواِن " ماستخداب
 ختلف عقلي شـديد      ، وتلميذ ذوي    ذوي ختلف عقلي متوسط مع شلل دماغي       ٢( تالميذ   ) ٣( من  

 األسنان ، املضمضة ، وغـسل الفـم         تنظيفكيفية  على    هذه اموعة  مت تدريب . ) مع شلل دماغي    
وأظهـرت نتـائج الدراسـة      " . قني ضابط   كتل" واستخدم الباحث التلقني اجلسدي      اخلارجي باملاء   

أما التلميذ الثالث    % ) . ١٠٠( اكتساب التلميذين ذوي التخلف العقلي املتوسط للمهارة بنسبة جناح          
 إجراء التأخري الزمين    استخدامفاعلية   يؤكد   مما يف األداء الوظيفي هلذه املهارة ،        اً ملحوظ اًظهر حتسن أفقد  

   .الثابت 

  

ــن    ــل م ــام ك ــريب         وق ــوميب ، وليث ــريي ، هولك ــت ، ول ــولنس ، جاس  ك
(Collins,Gast,Wolery,Holcombe,Leatherby,1991)  هدفوا من خالهلا استخدام إجـراء  بدراسة 

التأخري الزمين الثابت يف تدريب أطفال ماقبل املدرسة على بعـض املهـارات االسـتقاللية واملتمثلـة                 
حيث تكونت العينة من طفلني ذوي ختلـف عقلـي          . وب  باستخدام امللعقة أثناء األكل ، ومسك الك      

ثواين ، وباالعتماد على التوجيهـات البدنيـة               ) ٣( مت تدريبهما فردياً باستخدام مهلة      . شديد وحاد   
  .  )M P D(   تصميم التقـصي املتعـدد  كما استخدم الباحثون. يف هذه الدراسة ) كتلقني ضابط ( 

اعلية استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت ، حيث متكن الطفلـني مـن             وتوصلت نتائج الدراسة إىل ف    
 عدد   أكد باإلضافة لذلك   % ) .١٠٠( استخدام امللعقة أثناء األكل ومسك الكوب جيداً بنسبة جناح          

مــن البــاحثني ويلــري ، هلكــوميب ، سيوبروســكي ، دويل ، شوســتر ، ألــت و جاســت               
(Wolery, Holcombe , Cybriwsky ,Doyle , Schuste ,Ault, Gast, 1992)  مراجعتـهم  خـالل 

 خمتلـف  إجراء التأخري الزمين الثابت يف تـدريس      استخدام  على فاعلية ومنهجية      من الدراسات  للعديد
  .اإلعاقات املتوسطة والشديدة ذوي  لألفراد التكيفية املهارات
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  (Gast,Winterling,Wolery,Farmer,1992) ري ، فارمولرييجاست ، ونترلنق ،  كما قام كل من     
 التخلف العقلي املتوسـط      ذوي مهارات اإلسعافات األولية للتالميذ      تدريبدراسة هدفوا من خالهلا     ب

      تصميم التقـصي املتعـدد    وفق   " . ثواِنمهلة اخلمس   "  إجراء التأخري الزمين الثابت      ماستخداوذلك ب 
)M P D ( .دي لِـ  حيث مت التدريب الفر )سـنة   ) ٢١ – ١٧ ( بنيتالميذ تراوحت أعمارهم  ) ٤

 على كيفية التصرف أثنـاء   لتدريب هؤالء التالميذ"كتلقني ضابط "  النمذجة    أسلوب موقد مت استخدا  
أظهرت نتائج  و. أسبوع   ) ١٨( تدريبهم مدة      واستغرق   ." و احلرائق ولدغ احلشرات     اجلرح البسيط   

حيـث   قدر من األخطاء     أقل، وب  % ) ١٠٠(تالميذ للمهارات بنسبة جناح     الدراسة اكتساب مجيع ال   
ذه املهارات من هلوتعميمهم   حمافظة التالميذ  ، باإلضافة إىل   % ) ٥( التالميذ  كانت نسبة اخلطاء جلميع     

  . خالل القيام بإجراء اإلسعافات األولية ألقرام العاديني 

  

 هدفوادراسة  Winterling ,Gast, ,Wolery, 1992)( ي ولري ،جاست، وأجرى كل من ونترلنق    و 
مهلـة  "  إجراء التأخري الزمين الثابت      ماستخداب اية من األخطار  من خالهلا التدريب على مهارات احلم     

) ذوي ختلف عقلـي شـديد       و تلميذ    ذوي ختلف عقلي متوسط      ٣( تالميذ  ) ٤( لِـ   " ثواِناخلمس  
كـتلقني  "  التلقني اجلـسدي     ماستخدامت تدريبهم فردياً ب    سنة   ) ٢١ – ١٧( بني  تراوحت أعمارهم   

 داخل املغـسلة     " مواقععلى كيفية محاية أنفسهم أثناء انكسار األطباق واألكواب يف ثالث           " ضابط  
أظهرت نتائج الدراسة   . ع    أسابي ) ٥(  واستغرق التدريب مدة    . " وعلى األرض     الطعام ،  ة طاول وعلى

على  حمافظتهم  ودون أي أخطاء باإلضافة إىل     % ) ١٠٠(ذ للمهارات بنسبة جناح     تالمي ) ٣ ( اكتساب
ظهر حتسن رغم عـدم     أأما التلميذ الرابع فقد       .وتعميمهم لتلك املهارات     % ) ١٠٠( املهارة بنسبة   

   %  ) .٨( سبة األخطاء يف اكتسابه للمهارة   نبلغت و ،حتقيقه للمعيار احملدد

  

  هـدفت إىل تـدريب    بدراسة   )Collins,Griffen,1996( قام كولنس وجريفن   السياق   يف نفس و    
مهارات احلماية من األخطار عنـد مـشاهدة العالمـات           على   التالميذ ذوي التخلف العقلي املتوسط    

 إجراء التـأخري    ماستخداالتحذيرية الدالة على ذلك ، وكيفية التصرف أثناء الوقوع يف اخلطر ، وذلك ب             
ت عينـة   تكونحيث . ) M P D(   تصميم التقصي املتعددوفق " . ثواِن مهلة اخلمس " الزمين الثابت
كيفيـة  سنة ، مت تدريبهم فردياً على        ) ١١ – ٨(   بنيتراوحت أعمارهم   تالميذ   ) ٤( الدراسة من   

االبتعاد عن األماكن املتكدسة فيها الطاوالت داخل املدرسة ، والغرف اخلاصـة بـاآلالت التـشغيل                
ة اكتـساب مجيـع التالميـذ       وأظهرت نتائج الدراس   .يل ، واملستودعات ذات األرفف العلوية       والغس

 حمافظتهم  وتعمـيمهم الـذي        باإلضافة إىل  ،، ودون أي أخطاء      % ) ١٠٠( بنسبة جناح   للمهارات  
     عدا التلميذ الرابع فقد كانت نسبة تعميمـه للمهـارات          % ) . ٨٦ – % ٥٧( بني  تراوحت نسبته   
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 للتدريب والتكرار مقارنة بأقرانـه      ه وحاجت  ذلك الخنفاض قدراته العقلية    حثونل البا وعلّ،   % ) ٢٩( 
  .   الدراسة عينة

  

استخدام إجـراء    بدراسة هدفت إىل التأكد من فاعلية      )(Rule,Tso,1999 رول وتاسو قام  كذلك      
بل املدرسة مهارات احلمايـة قبـل      اكتساب أطفال ما ق    يف " ثواِنمهلة اخلمس    " التأخري الزمين الثابت  

تكونت عينة الدراسة وقد .    )M P D(    تصميم التقصي املتعدد الباحثانااستخدمو. الوقوع يف اخلطر 
            تراوحـت أعمـارهم    ،  )   ذكور ٩ إناث ،    ٣ (ذوي التخلف العقلي املتوسط      الً من طف ) ١٢(  من  
كيفية محاية أنفسهم من السقوط     على   جمموعات صغرية    ضمنمت تدريبهم   و. سنوات   ) ٥ – ٣( بني  

إبعاد القطع اخلشبية املتساقطة ، تعديل السجاد املنطوي ، باإلضـافة  " داخل الفصل ، وذلك من خالل  
وأظهرت نتائج هذه الدراسة اكتـساب مجيـع          " .يف األسفل املغسلة  اخلاص ب  الصعود   درج وضع   إىل

  . املرتل  استطاعوا تعميمها يفكما ودون أي أخطاء ،  % ) ١٠٠( األطفال للمهارات بنسبة جناح 

      

فقد قاما بدراسة هدفت إىل التدريب على مهارة قضاء وقت           )(Wall,Gast,1997 أما ويل وجاست      
           وفق تـصميم التقـصي املتعـدد      ". مهلة اخلمس ثواِن    "  إجراء التأخري الزمين الثابت      مالفراغ باستخدا 

)M P D (   . حيث تكونت عينة الدراسة من )راشدين من ذوي التخلـف العقلـي املتوسـط     ) ٤
النمذجة  وحدد الباحثان أسلوب     .والشديد مت تدريبهم على كيفية قضاء وقت الفراغ مبشاركة املعلمني           

ليل وأظهرت نتائج هذه الدراسة فاعلية استخدام هذا اإلجراء بـد . جلميع أفراد العينة "كتلقني ضابط   " 
، باإلضـافة إىل جنـاح       % ) ١٠٠(قت الفراغ بنسبة جنـاح        اكتساب مجيع األفراد مهارات قضاء و     

  .اشتراك املعلمني يف إيصال اإلستراتيجية التنظيمية املخطط هلا مسبقاً 

    

 Branham,Collins,Schuster,Kleinert,1999)(  تلـنري  برام ، كولنس ، شوسـتري وك       أجرى    

املهـارات االسـتقاللية    التالميذ يف املرحلة املتوسطة على بعض        خالهلا تدريس بعض     دراسة هدفوا من  
، وذلك باسـتخدام    كإرسال الرسائل يف مكتب الربيد ، وصرف الشيكات من البنك ، وعبور الطريق              

تالميذ ذوي ختلف عقلي متوسط       ) ٣( حيث تكونت عينة الدراسة من      . إجراء التأخري الزمين الثابت     
ريبهم يف بيئة صفية مشاة لبيئة اتمع اخلارجية ، واستخدم الباحثون أسلوب النمذجة املـصورة                 مت تد 

وتوصلت نتائج .    )M P D(  تصميم التقصي املتعددكما استعانوا ب. كتلقني ضابط للعينة ) الفيديو ( 
يع التالميذ تلك املهارات    هذه الدراسة إىل فاعلية استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت حيث اكتسب مج           

   % ) . ١٠٠( بنسبة جناح  
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ي املـساعدة املتناقـصة تـدرجيياً        إجرائّ استخدامالدراسات اليت قارنت بني فاعلية      جمموعة  : ثالثاً  
 تللمهـارا والـشديد   والتأخري الزمين الثابت يف إكساب األفراد ذوي التخلف العقلي املتوسـط            

  .االستقاللية 
إجراء التأخري   دراسة هدفت إىل مقارنة فاعلية استخدام         )(McDonnell,1987ونيل  ماكدلقد أجرى      

) . وجبة خفيفـة    (  يف التدريب على مهارة حتضري الطعام        الزمين الثابت ، واملساعدة املتناقصة تدرجيياً     
. تالميذ راشدين من ذوي التخلف العقلي الشديد على هذه املهـارة فرديـاً               ) ٤( حيث مت تدريب    

 للتا كد من فاعلية اإلجرائيني يف إكساب التالميذ  )M P D( التقصي املتعددواستخدم الباحث تصميم 
وتوصلت نتائج الدراسة إىل فاعلية اإلجرائيني يف إكساب التالميذ ملهـارة حتـضري             . املهارة املستهدفة   

مـا ظهـرت فاعليـة      ك. وقدرم على االحتفاظ باملهارة وتعميمها       % ) ١٠٠( الطعام بنسبة جناح    
استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت مقارنة بإجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً من حيـث قلـة نـسبة             

  . األخطاء ، والفترة الزمنية املستغرقة الكتساب املهارة 

  

إىل بدراسـة هـدفت       )(McDonnell,Ferguson,1989 ماكدونيل وفريجوصن    كما قام كل من     
 التـدريب علـى   إجراء التأخري الزمين الثابت ، واملساعدة املتناقصة تدرجيياً يف          استخدام    فاعلية مقارنة

تالميذ  ) ٤( حيث تكونت عينة الدراسة من      . املهارات البنكية للتالميذ ذوي التخلف العقلي املتوسط        
، وكتابة   الصراف اآليل    استخدم( سنة ، مت تدريبهم على مهاريت        ) ١٩ -١٥ ( بنيتراوحت أعمارهم   

كذلك مت حتديد  . للتالميذ يف كل جلسةحماولة لتقدميها   ) ٦-٢( بني   ثان، وقد حدد الباح   ) الشيكات  
 حبيث يكون بعـد كـل        ،    يف إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً     اً تلقين قلمعيار االنتقال للمستويات األ   

كما استخدم الباحثان    . وى التلقني  فيها التلميذ استجابة صحيحة على مست      يستجيبجلستني متتاليتني   
أخري أما إجراء الت  ) .  إميائي     -فظي ، مثري مستهدف     جسدي ، منذجة ، ل    ( أربعة مستويات من التلقني     
  )M P D(   تصميم التقصي املتعـدد الستخدام باإلضافة ، ثواِن ) ٣( مهلة الزمين الثابت فقد اختاروا 

   .  من فاعلية اإلجراءات املستخدمةلتأكدل

حيـث   % )١٠٠(توصلت نتائج الدراسة إىل اكتساب مجيع التالميذ للمهارة املستهدفة بنسبة جناح          
جلـسة  ) ٢٢(  إجراء املساعدة املتناقـصة يف       ماستخدا الصراف اآليل ب   استخدامحقق التالميذ مهارة    

 ) ٢٧( ت يف   ومهارة كتابة الـشيكا   . قيقة  د) ٢٢٠(  فترة زمنية    خالل، و  % ) ١٥( وبنسبة أخطاء   
 إجراء التأخري   استخدام أما عند    . دقيقة      )٢١٠( ، ويف فترة زمنية     % ) ١٥( جلسة ، وبنسبة أخطاء     

جلسة ، وبنـسبة أخطـاء          ) ٣٤(يل يف    الصراف اآل  استخدمالزمين الثابت فقد اكتسب التالميذ مهارة       
وبنـسبة  ،  جلـسة    ) ٣٨( كات  كتابة الشي   ويف مهارة  ،دقيقة   ) ٢٨٠( ويف فترة زمنية     % ) ١٨( 

 إجـراء   اسـتخدام  فاعليـة    تؤكدوهذه النتائج   . دقيقة   ) ٣٠٠(  ويف فترة زمنية     % ) ٣١( أخطاء  



 ٧٨

 فاعلية إجـراء     تدين الباحثانل   وقد علّ   .املساعدة املتناقصة تدرجيياً مقارنة بإجراء التأخري الزمين الثابت       
لكانـت   )  ثوانِ ٥أو   ٤( فلو استخدموا مهلة    ) ثواِن   ٣(  هم ملهلة استخدمالتأخري الزمين الثابت إىل     

إضافة لذلك وبناء على استبانه تقييم مت توزيعها على املعلمـني            . النتائج يف صاحل التأخري الزمين الثابت     
 املتناقصة تـدرجيياً مقارنـة       يف سهولة تطبيق إجراء املساعدة     اً فروق  وجد الباحثان  ، القائمني بالتدريب 

   .الذي كان حيتاج خلربة كافية لتطبيقه مل تتوفر لدى هؤالء املعلمني  ، أخري الزمين الثابت إجراء التب

   

  فاعلية استخدام  بإجراء دراسة هدفت إىل املقارنة بني      (Miller,Test,1989) كذلك قام ميلر وتاست      
 ذوي الغـسيل للتالميـذ      ي التأخري الزمين الثابت واملساعدة املتناقصة تدرجيياً يف تدريس مهارات         إجرائّ

       . سـنة    ) ١٨ ( أعمـارهم تالميـذ    ) ٤(   تكونت عينة الدراسة من    وقد . التخلف العقلي املتوسط  
وقد أسفرت نتـائج     .  الكهربائي  الغسالة وافف  ماستخداوذلك ب  ،   مت تدريبهم على مهارات الغسيل    

 ) ٣( وذلـك خـالل      ) % ١٠٠(ة جناح   ارة املستهدفة بنسب   اكتساب مجيع التالميذ للمه    إىلالدراسة  
إجراء التـأخري   متكن التالميذ من احملافظة على املهارة املكتسبة وتعميمها إضافة إىل أن            حيث  ،  أسابيع  

  .  الزمين الثابت كان أكثر فاعلية من حيث الوقت املستغرق الكتساب املهارة  وقلة نسبة عدد األخطاء 
 

 : التعقيب على الدراسات السابقة -
 املساعدة املتناقصة   يإجرائّاستخدام   فاعلية   تناولت الدراسات اليت    موعةمن خالل ما سبق عرضه         

ـ   والـشديد  والتأخري الزمين الثابت يف إكساب األفراد ذوي التخلف العقلي املتوسـط          تدرجيياً   بعض ل
مـة  يف الـدول املتقد    أجريـت    هذه الدراسات  أن معظم    يتبني.  واملقارنة بينهما    املهارات االستقاللية 

 يف  ، لدورها املباشـر    االهتمام   الكثري من  اإلجراءاتاليت أولت مثل هذه     كالواليات املتحدة األمريكية    
    يف عملية انـدماجهم    يسهم   ، مما  املختلفة مهارات االستقالل الذايت      مإكساب أفراد هذه الفئة مبستويا

حسب علم  "ساحة البحث العلمي يف العامل العريب          علىا يندر وجوده    مم وهذا   .داخل جمتمعام احمللية    
   " . الباحثة

   باإلضافة لذلك لوحظ قلة الدراسات اليت ركزت على مهارة تنظيف األسنان باسـتخدام إجرائّـي               
 وقد يعود ذلك إىل استخدام      - حسب علم الباحثة     –املساعدة املتناقصة تدرجيياً والتأخري الزمين الثابت       

ولعـل أيـضاً    . سات القدمية ألساليب تعديل السلوك كالنمذجة والتشكيل ، والتعزيز          العديد من الدرا  
عامل اختالف الثقافات األجنبية والعربية سبب يف قلة التطرق ملثل هذه املهارة ، حيث تعتـرب الـدول                  

 باملدرسـة      األجنبية املتقدمة اكتساب مهارة تنظيف األسنان روتيناً هاماً يف احلياة اليومية قبل االلتحاق            
وهذا ما مله ثقافتنا العربية رغم أمهية هذه املهارة على املـستوى الشخـصي              . أو املؤسسة التعليمية    

  .والصحي 
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  :   تلك الدراساتمميزاتأهم  وفيما يلي مرئيات الباحثة حول 
عدد الذي   كمنهجية حبثية ، وخاصة تصميم التقصي املت       ةتصاميم العينة الفردي  الباحثني  استخدم معظم    
  .  يف معظم الدراسات اليت مت استعراضها هاستخدامظهر جناحاً يف أ

ي املساعدة املتناقصة تدرجيياً ، والتأخري الزمين الثابت مع خمتلف األعمار الزمنية             إجرائّ فاعلية استخدام  
 . من مرحلة الطفولة وحىت الرشد 

 .ءات التعليمية فروق بني اجلنسني يف االستفادة من تلك اإلجراانعدام ال 
   تدريب فئتني من التخلف العقلي      أثناءوحتقيق املعيار   ،  فروق يف معدل اكتساب املهارة      وجود بعض ال   

 . الذكاء درجةلصاحل الفئة األعلى يف وذلك 
 . جناح أساليب التعزيز املادية واالجتماعية ، واليت مت توظيفها مع اإلجراءات التعليمية الفاعلة  
 إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً ، حيث اكتسب األفـراد املهـارات املـستهدفة               ماستخدافاعلية   

  . وعمموها يف مواقف احلياة املختلفة ، وحافظوا عليها 
 الفروق الفردية بـني     تهراعا ، مل   الفردي مع إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً      ب أسلوب التدري  جدوى 

 . أفراد العينة 
 أثناء تطبيـق إجـراء املـساعدة        ،مستويات من التسلسل اهلرمي للتلقني      ) ٤-٣ ( استخدامفاعلية   

 .املتناقصة تدرجيياً 
 إجراء التأخري الزمين الثابت يف إكساب األفراد للمهارات االستقاللية ، وحمافظتـهم             استخدامفاعلية   

 .  فترة زمنية ونسبة أخطاء أقلعليها وتعميمها ، وذلك ب
     التدريب الفـردي     خمتلف األساليب التعليمية سواء مع     أخري الزمين الثابت مع    إجراء الت  استخدامجناح   
 .  تدريس األقران  أو اموعات الصغرية ، أو 
 اليت استخدمت إجراء التأخري      ، وتفاعلهم مع البحوث التجريبية      استجابة كل من الوالدين واملعلمني     

 .الزمين الثابت 
خدام إجرائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً ، و التأخري الزمين الثابت بـني            تباين نتائج مقارنة فاعلية است     

ولعل ذلك يعود إىل اختالف طبيعة املهارات املستهدفة بالدراسة ، وظروف التطبيق لكـل              ،  الدراسات  
 . باحث  
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  الرابعالفصل 
  منهج وإجراءات الدراسة  

  

يتضمن هذا الفصل وصف تفصيلي ملنهج وإجراءات الدراسة ومتغرياا ، ونوع التصميم املستخدم                   
    واإلجراءات العامة للدراسة ، واألسـاليب الـيت        ،   وصف كل من جمتمع وعينة الدراسة        باإلضافة إىل 

ات التطبيق وصدقها ، كذلك يتضمن الفصل توضـيح لألسـاليب           مت توظيفها للتحقق من ثبات إجراء     
   . لتحليل نتائج الدراسة ستناد عليها الاإلحصائية اليت مت ا

   
  : منهج الدراسة : أوالً  

، وذلك دف     )SSD(  ةميم العينة الفردي  ااستخدمت الباحثة املنهـج شبه التجرييب واملتمثل بتص          
ئّـي املـساعدة املتناقـصة تـدرجيياً ، والتـأخري الـزمين الثابـت                           مقارنة فاعليـة اسـتخدام إجرا     

هـذا باإلضـافة إىل     ) . كمتغري تابع   (يف التدريب على مهارة تنظيف األسنان       ) كمتغريين مستقلني   (
مقارنة فاعلية هذين اإلجراءين من حيث عدد حماوالت اكتساب املهارة ، الفتـرة الزمنيـة ، ونـسبة                  

  . األخطاء 
  

  : تصميم الدراسة : ثانياً 
 كل مـن   استخداممن أجل التأكد من فاعلية  )M P D( استخدمت الباحثة تصميم التقصي املتعدد   
ي املساعدة املتناقصة تدرجيياً ، والتأخري الزمين الثابت يف تدريب عينة من الفتيات ذوات التخلف               إجرائّ

 من بني التصميمات املتعددة  الباحثة وقد اختارت،نان  على مهارة تنظيف األس   والشديد  العقلي املتوسط   
، وذلك ملا يتميز به هذا التصميم من قدرة على توضيح العالقـة             " عرب األفراد    "تصميم التقصي املتعدد  

باإلضـافة إىل  هـذا    ،الوظيفية بني متغري مستقل واحد على عدد من األفراد ويف مكان تربوي حمـدد               
توفريه للوقت واجلهـد أثنـاء      والتعليم الفردي لكل حالة ، ودقة تصميمه ،         لتدريب بأسلوب   لمالئمته  
  .  وخالفه من املزايا اليت سبق توضيحها يف الفصل الثاين . التطبيق 

  

  :متغريات الدراسة : ثالثاً 
 : املتغريات املستقلة  -أ

 . إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً  - ١             
  . إجراء التأخري الزمين الثابت   -٢             

  ) . مهارة تنظيف األسنان ( بعض املهارات االستقاللية :  املتغري التابع - ب
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  :جمتمع الدراسة : رابعاً 
تضمن جمتمع الدراسة مجيع الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط والشديد املقيمـات يف مركـز                  

وقد اختـارت الباحثـة مركـز    . فتاة   ) ١٧٥( والبالغ عددهن   التأهيل الشامل بامللز مبدينة الرياض ،       
  : التأهيل الشامل  بامللز مبدينة الرياض للمربرات التالية 

  .  املركز  توفر مجيع معايري اختيار العينة يف الغالبية العظمى من الفتيات املقيمات يف-١
ارنة باحلاالت املشاة وامللتحقة    الفتيات باملركز مق   تدين وقصور مستوى املهارات االستقاللية لدى      -٢
ومما الشك فيه إن مثل هذا القصور يف املهارات االستقاللية هو نتيجـة             . برامج التربية الفكرية     و عاهدمب

 : حتمية للكثري من العوامل منها على سبيل املثال ال احلصر 
تخدام أساليب مناسبة ممـا      عدم معرفة األهل كيفية تدريب الفتيات على املهارات االستقاللية باس          – أ  

  . أدى إىل تأخر اكتسان للمهارات ، وبالتايل مت إحلاقهن لإليواء داخل املركز 
 طبيعة الروتني املؤسسي ، ووجود حاضنات الرعايـة الشخـصية واللـوايت يفتقـرن ألبـسط                 -ب

  .استراتيجيات التدريس والتعامل مع مثل هذه الفئات 
 .اءات التعليمية املنظمة و املناسبة لتدريب هذه الفئة   عدم استخدام املعلمات لإلجر-ج

 وهلذه العوامل ، تأمل الباحثة أن يساهم اختيار هذا اتمع يف توجيه االهتمام العلمي له ، وباإلجراءات                 
  .التعليمية اليت تأكدت فاعليتها يف إكساب أفراد هذه الفئات خمتلف املهارات االستقاللية 

   

  :الدراسة عينة :  خامساً 
مت اختيارهن بطريقـة    ) سنة  ١٥ -١٢( فتيات تراوحت أعمارهن بني      ) ٦( تكونت عينة الدراسة من     

  : قصديه ، وفق املعايري اآلتية 
 .سنة ١٥ -١٢أن يتراوح العمر الزمين بني  -١
       ، على أن تتراوح نسبة ذكائها بني           أو شديد   أن تشخص الفتاة باعتبارها حالة ختلف عقلي متوسط          -٢
             اختبـار وكـسلر ، اختبـار سـتانفورد بينيـه            – الذكاء املقننة    درجة وفقاً ملقاييس   ) ٥٤ – ٣٦( 

  . – أي منهما لأو ما يعاد
 يف جمال املهارات االستقاللية ، وفق نتائج تطبيق مقياس الـسلوك            اً واضح اً أن تظهر الفتاة اخنفاض    -٣

 . على البيئة السعودية – الصورة املدرسية اجلزء األول –العقلي التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف 
بربامج تدريبية على مجيع املهارات االستقاللية      أو مل يسبق هلا االلتحاق      أن تكون الفتاة غري ملتحقة       -٤

 .سواء بإشراف املركز التعليمي ، أو البيئة األسرية احمليطة ا  
التعزيز املناسب   تعليمات املعلمة ، و     لتلقي ثواِن " ٥" ر ملدة   قدرة على االنتظا  الأن يكون لدى الفتاة      -٥

 .الستجابتها 
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   . الستكمال املهارة املطلوبة دقائق  " ١٠ " أن يكون لدى الفتاة القدرة على الوقوف ملدة -٦
   .قدرة على اختيار املعزز املالئم من جمموعة املعززات املعروضة عليهاالأن يكون لدى الفتاة  -٧
 من التعليمات   ةثنني إىل ثالث  أ عن   لماال يق "  تعليمات املعلمة    على تنفيذ دى الفتاة القدرة    يكون ل أن   -٨

 ." يف آن واحد
  . بصري مع املعلمة التواصل على ال القدرةيكون لدى الفتاة أن  -٩
 . تقلد السلوكيات املطلوبة منها  القدرة علىيكون لدى الفتاة أن - ١٠

  

  : إجراءات اختيار العينة  -أ
زيارة  ميدانية ملراكز التأهيل الشامل لإلناث حبي القـدس و امللـز                  ) ١٥( باحثة حبوايل   قامت ال  -١

ومراكز الرعاية النهارية دف التعرف على احلاالت امللتحقة  ، وإمكانية توفر املعايري املطلوبـة لعينـة                 
  ) . ١ملحق رقم انظر ( يف كل مركز  " استمارة حصر عينة الدراسة " الدراسة من خالل استخدام 

عـايري علـى معظـم      املتبني للباحثة يف ضوء نتائج تطبيقها الستمارة حصر عينة الدراسة مطابقة             -٢
 .   ، وبالتايل حتدد اختياره للتطبيق املقيمات مبركز التأهيل الشامل بامللز

  ينة الرياض مبد الدراسة يف مركز التأهيل الشامل بامللز        قحصلت الباحثة على املوافقة الرمسية بتطبي      -٣
  . )٢انظر امللحق رقم ( 
)  االجتماعية ، النفـسية     (  واألخصائياتمديرة املركز ،    حبضور كل من     اجتماع   ت الباحثة عقد -٤

يف تزويـد الباحثـة   األخصائيات  وأمهية تعاون     ، حيث مت خالل االجتماع التعريف بالدراسة وأهدافها      
  .اختيارهن  يتماللوايت س العينة  أفراد باملعلومات الدقيقة عن

 املعلمات ، واألخـصائيات املـسئوالت        بعقد العديد من املقابالت الشخصية مع         الباحثة قامت -٥
 الفتيات اللوايت سيتم اختيارهن كعينـة للدراسـة         عنكرب قدر ممكن من املعلومات      أاملركز ، ومجعت    ب

 . فتاة  امللفات اخلاصة بكل إىل املراجعة الدقيقة حملتويات باإلضافة 
ـدف  ،  على املعلمات داخل املركـز      "  التأكد من مواصفات العينة    استمارة" وزعت الباحثة    -٦

   ) .٣انظر ملحق رقم   (على من مت اختيارهن من الفتيات  من تطابق مواصفات العينة التحقق
              طبقت الباحثة مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلـي الـصورة املدرسـية              -٧
الفتيات اللـوايت مت اختيـارهن       على   ) . ٢٠٠٤(  احلسني    على البيئة السعودية إعداد      " اجلزء األول    "

 العـامالت                   يف تطبيقـه علـى أراء       الباحثـة  اعتمدتإذ   .أسبوعني  حيث استغرق تطبيق هذا املقياس      
     .  مالحظـات الباحثـة الشخـصية        اإلضـافة إىل  ب، هـذا    ) املعلمات ، األخصائيات ، احلاضنات      ( 

حيث أظهـرت   . نتائج تطبيق مقياس السلوك التكيفي على عينة الدراسة          ) ٢( ويوضح اجلدول رقم    
  نتائج القياس أن مجيع الفتيات لديهن قصوراً واضحاً يف جمال املهارات االستقاللية على وجه اخلصوص              
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سنوات  ) ٣( شهراً ، أي بعمر عقلي مكافئ          ) ٣٦( اال  فقد كانت أعمارهن السلوكية على هذا       
  .ومبستوى ضعيف جداً  
 نتائج تطبيق مقياس السلوك التكيفي على عينة الدراسة ) : ٢( جدول رقم   

 
ديد أفراد العينة اللـوايت سـيتم تطبيـق         متكنت الباحثة يف ضوء توظيف اإلجراءات السابقة من حت         -٨

اموعـة األوىل باسـتخدام إجـراء        مت تدريب     جمموعتني  إىل الفتياتقسمت  الدراسة عليهن ، حيث     
     باستخدام إجراء التـأخري الـزمين الثابـت        فتم تدريبها   الثانية  موعة  املساعدة املتناقصة تدرجيياً ، أما ا    
وقد راعت الباحثة أثناء تقسيم الفتيات يف اموعـات          . أدناه   ) ٣( كما هو موضح يف اجلدول رقم       

القدرات العامة لكل فتاة ، حبيث تكون اموعتني متناسبتني يف القدرات واخلصائص العامة لكل فتـاة                 
وذلك بالرجوع إىل رأى املعلمة املسئولة عنهن حبكم معرفتها السابقة بقدران العامـة علـى خمتلـف           

   .ااالت 
  تنيتقسيم أفراد العينة إىل جمموع ) : ٣( جدول رقم 

  اإلجراء التدرييب املستخدم   أفراد العينة  اموعة
  ع.  نورة -١
   نوف-٢

  
  األوىل

   حصة-٣
  املساعدة املتناقصة تدرجيياً

    جلني-١
   حنني-٢

  
  الثانية

  س.  نورة -٣
  التأخري الزمين الثابت

 
  
  

  العـــينة
  جماالت السلوك التكيفي  م

  س. نورة  حنني  جلني  حصة  نوف  ع.نورة 
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  :اسة   وصف عينة الدر-ب
، ملتحقـات مبركـز     وشديد  ات ختلف عقلي متوسط     ذوفتيات   ) ٦( من  عينة الدراسة   تكونت       

سنوات ، أما درجـات     ٧ ، ممن تراوحت مدة التحاقهن باملركز بني سنة و           التأهيل الشامل لإلناث بامللز   
 كستانفورد بينيـه     ( املطبقةنتائج مقاييس الذكاء     ل درجة وفقاً  ) ٤٧ -٣٦( ذكائهن فقد تراوحت بني     

وقد اعتمـدت   .  ) "لوحة األشكال   " جودارد  و وكسلر ، ومقياس فينالند للسلوك التكيفي ، مقياس          
العـالج    و  جتماعيـة ، واال نفسية  ال "األخصائيات   الفتاة لدى  ملف   على مجعها للمعلومات    يفالباحثة  
لشخصية وتطبيقهـا ملقيـاس الـسلوك       املعلمة ، باإلضافة إىل مالحظات الباحثة ا      و ،الطبيبة   ،   الطبيعي

.  على البيئـة الـسعودية       " الصورة املدرسية اجلزء األول      "التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلي      
  .  عينةلللبيانات العامة لملخص عام  ) ٤( ويوضح اجلدول رقم 

  

 : ع  . نورة  - ١
  مت مجعهـا          املعلومـات الـيت    ، وتشري  ) ٣٧ ( ذكائها درجةسنة ، و   ) ١٣( تبلغ نورة من العمر      

تعد نـورة االبنـة   .  تشتت انتباه ، وتظهر عليها بعض مسات التوحد          ، و  بأن لديها ختلف عقلي شديد    
عمـر  يبلـغ  . سنوات لديه توحد  ) ٥( ، وأخ عمره     سنة   ) ١١(  صغرى عمرها      الكربى وهلا أخت  

          سـنة   ) ٣١( أمـا والـدا فعمرهـا       ويعمل يف القطاع العـسكري ،        ،سنة ، أمي     ) ٤٢ (والدها  
تعد األسرة يف وضـع     كما  " . أبناء اخلالة   "  وتوجد صلة قرابة بني والدي نورة        ،وهي ربة مرتل    ،  أمية  

 ) ٦( أي عندما كـان عمرهـا       ،  سنوات   ) ٧( باملركز منذ   نورة  مت التحاق   وقد   ،   اقتصادي متوسط 
 حتمل رعاية نـورة     اوعدم استطاعتهم ،   عاية أخيها التوحدي  ال والديها بر  وذلك بسبب انشغ    ، سنوات

  كانت طبيعية جداًمراحل محل ووالدة نورة     وتفيد املعلومات املتوفرة يف امللف إىل أن         .وتلبية احتياجاا   
أي مشاكل صحية ، جـسمية ، أو حركيـة           تعاِن من ، ومل    على كامل التطعيمات      نورة فقد حصلت 

  . خالل مرحلة الطفولة 
  هذا وتعد قدراا السمعية ، البصرية ، احلركية الكربى والدقيقة ، وتوازا العام يف املستوى الطبيعي                

مع ذلك تظهر نورة قدرة على      و مع عمرها الزمين ،      بإال أن حمصوهلا اللغوي ضعيف جداً ، وال يتناس        
عبريات الوجه يف التواصل ، وتعـرب        على ت  ستيعاب التعليمات املقدمة هلا من قبل املعلمة ، وتعتمد كثرياً         ا

عن سعادا باالبتسامة والنظر سريعاً لوجه املعلمة وترديد بعض الكلمات التشجيعية اليت تقدمها املعلمة              
 للتعاون مع قريناا يف      أو رغبة   نورة من احلاالت اليت ال تبدى أي استعداد        دذلك تع إىل  باإلضافة  . هلا  

ظهر بعض الـسلوكيات    ية ، وإمنا تفضل االبتعاد عن مشاركة اآلخرين ، وت         األنشطة التعليمية أو الترفيه   
  .وبة مثل أكل املناديل والصابون غري املرغ
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مسك الكوب  سائلة ،    تستطيع نورة االعتماد على نفسها يف األكل و استخدام امللعقة مع األطعمة ال            
هذا  ، لبس وخلع املالبس   ء والصابون    الذهاب لدورة املياه ، غسل يديها باملا        و والشرب بدون إراقة ،   

إال أا ال تستطيع غسل وجهها باملاء والـصابون          . املهارات  تعاون مع احلاضنة أثناء القيام ذه        وتظهر
 اجللوس لوقت طويل أمام التلفاز ومشاهدة  أفـالم          وكما تفضل نورة  . تنظيف األسنان ، واالستحمام     

  ".لوى الكرز ح" اصة  باإلضافة لتناول احللوى وخ،الكرتون 

   

  : نوف  - ٢
  مت مجعهـا       ، وتشري املعلومات الـيت     ) ٣٦ ( ذكائها درجةسنة ، و   ) ١٣(  تبلغ نوف من العمر      
رختاء يف جفن العني اليـسرى       ا وتأخر لغوي ، صرع ، ثقب يف القلب ، و          ختلف عقلي شديد   لديها   بأن

سنة وحيمل الـشهادة     ) ٣١(  عمر والدها    بلغي .   أصحاء وتعد نوف االبنة الكربى وهلا أربعة أخوان      
سـنة وحتمـل     ) ٣٢ (  أما والدا فعمرهـا      ،ويعمل يف القطاع العسكري مبنطقة جازان       ،  االبتدائية  

  " .أبناء عمومة " وتوجد صلة قرابة بني والدي نوف ، الشهادة االبتدائية وهي ربة مرتل 

  

  الدراسةملخص البيانات العامة لعينة  ) : ٤( جدول رقم 

  تعليم الوالدين عمر الوالدين
  العمر  العينة  م

مدة 
االلتحاق 
 باملركز 

درجة 
  الذكاء

  التشخيص
عدد 
  األب  األم األب األم اإلخوة

احلالة 
 االقتصادية

١ 
  ٣٧   ٧  ١٣  ع.نورة 

    شديدختلف عقلي 
تشتت انتباه  ، مسات 

  توحد
  متوسطة  أمي  أمي  ٤٢  ٣١  ٢

٢ 
  ٣٦  ١  ١٣  نوف

  شديدلف عقلي خت
  ابتدائي ابتدائي  ٣١  ٣٢  ٤  صرع

  متوسطة
  

٣ 
  ٣٦  ٢  ١٥  حصة

    شديدختلف عقلي 
  متوسطة جامعي ابتدائي  ٤٢  ٣٢  ٦   شلل دماغي

٤ 
  ٤٧  ٥  ١٢  جلني

  ختلف عقلي متوسط 
  مرتفعة جامعي جامعي  ٦٧  ٥١  ٨  زوائد جلدية

٥ 
  ٣٦  ٢  ١٣  حنني

    شديدختلف عقلي 
  متوسطة  ابتدائي معيجا  ٣٧  ٣٣  ٢  " الدماغ مصغر حج" 

٦ 
  ٣٧  ١  ١٢  س.نورة 

    شديدختلف عقلي 
  منخفضة  أمي  أمي  ٨٠  ٥٠  ٧  نشاط زائد

  

منذ سنة أي عنـدما كـان   ركز امل بفوقد أحلقت نو يف وضع اقتصادي متوسط ، أسرة نوفوتعد  
.  الصحية   وتلبية احتياجاا    معهاوذلك بسبب عدم معرفة األسرة كيفية التعامل          ،    سنة ) ١٢( عمرها  

 مبكرة يف الشهر الثامن      كانت عدا أن والدا   ،    الطبيعي ستوىلقد كانت مراحل احلمل بنوف تسري بامل      
 حيث ظهرت عليها نوبات الصرع املتكررة ، ثقب          ، بعد سنة من والدا   ومل يتم اكتشاف إعاقتها إال      

  . قد حصلت على كامل التطعيمات هذا و .يف القلب 



 ٨٧

. فيالحظ ارختاء يف جفـن العـني اليـسرى    البصرية قدراا  جيدة ، أما عيةتتمتع نوف بقدرات مس  
  اخلطوات أثناء املشي وامليالن على اجلانـب       وتثاقل النمو احلركي كعدم التوازن      كذلك لديها تأخر يف   

باإلضافة إال أن حمصوهلا اللغوي ضـعيف جـداً وال          .  تباعد القدمني قليالً للخارج      األمين للجسم مع  
 مع عمرها الزمين ، مع ذلك تظهر نوف قدرة على استيعاب التعليمات املقدمة هلا مـن قبـل                   بيتناس

 نوف  كذلك تعد . ا   وتعرب عن سعادا باالبتسامة واإلشارة بفتح يديها بشكل أفقي وحتريكهم          ،املعلمة  
وتفـضل   من احلاالت االجتماعية واملستقرة نفسياً وسلوكياً ، حيث جتد قبوالً من اآلخـرين حوهلـا              

  . املشاركة يف األنشطة التعليمية أو الترفيهية 
مـسك  وجتيد  واستخدام امللعقة مع األطعمة السائلة ،       وف االعتماد على نفسها يف األكل       تستطيع ن  

 مع احلاضنة أثناء القيام ذه     اًوتظهر تعاون . غسل يديها باملاء والصابون     والكوب والشرب بدون إراقة ،      
، لبس املالبس ، ولـبس      تنظيف األسنان   ال تستطيع غسل وجهها باملاء والصابون و      ا  إال أ  . املهارات

 باملكعبات ، باإلضـافة     بتفضل نوف مشاهدة  التلفاز ، واللع      وكما   .  احلذاء ذي الرباط  االستحمام    
  . الشيبس وتفضل كثرياً التشجيع اللفظي من املعلمة لتناول احللوى ، إىل ميلها 
           

  :حصة  - ٣
  مت مجعهـا       ، وتشري املعلومات الـيت     ) ٣٦ ( ذكائها درجةسنة ، و   ) ١٥( تبلغ حصة من العمر       
 اخلامس بني أربعة أخوات إحـداهن       الترتيب  حصة حتتلو. شلل دماغي   ختلف عقلي شديد و    لديها   بأن

 اجلامعيـة    وحيمل الشهادة   ، سنة ) ٤٢(عمر والدها   يبلغ    .  أصحاء خوينأتعاين من إعاقة بصرية ، و     
وهي ربة مـرتل    سنة وحتمل الشهادة االبتدائية ،      )  ٣٢(  ، أما والدا فعمرها     اً   زراعي اًويعمل مهندس 

وقـد  . وتعد األسرة يف وضع اقتصادي متوسط       " . أبناء عمومة   " وتوجد صلة قرابة بني والدي حصة       
  مجيع أفراد    بسبب رفض  وذلك سنة ،  ) ١٣( منذ سنتان أي عندما كان عمرها       ركز  امل ب حصةأحلقت  
لقد كانت مراحـل محـل       .  اليت الزالت غري راضية على إيواء حصة        باستثناء والدا  رعايتهااألسرة  

طبيعيـة وكانـت    صحة والدا أثناء احلمل     مل تكن    حيث   ، غري الطبيعي    ستوىووالدة حصة تسري بامل   
. عسرة ومتأخرة   متك والدا كانت     األرق ، ارتفاع نسبة السكر ، وكذل        ، و   التعب الشديد  تعاين من 

كذلك حـصلت حـصة علـى كامـل         . ولوحظ عليها الصراخ املستمر بعد الوالدة وضعف املناعة         
 وكانت تعاين من مشاكل صـحية وجـسمية  جريت هلا عملية جراحية يف الفخذ ،        وقد أ  التطعيمات ، 

   ." النصفي السفلى " الشلل الدماغي ما تعانيه من بسبب 
     إال أا تستطيع التحكم بيـديها بـشكل أفـضل          ،   احلركية الكربى ضعيفة     قدرات حصة   هذا وتعد   

وحتاول حصة التحدث مع اآلخرين حوهلا ببعض العبارات        . أما قدراا السمعية و البصرية فهي جيدة          
ميكن للمقربني حوهلا فهـم معـىن بعـض         لكن  ظهر فيها اضطرابات النطق كالتشوه ، و      ي البسيطة اليت 
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كذلك تظهر حصة قدرة عالية جداً على استيعاب التعليمات املقدمة هلا من قبل         . لعبارات اليت تقصدها    ا
تظهر حصة  . ضرب املعلمة    وأالضحك بصوت عايل    بطريقة غري مناسبة ك    وتعرب عن سعادا     ،املعلمة  
ند اإلمساك م   كالصراخ ، الضرب ، القرص ، لف يد اآلخرين ع         اً من السلوكيات العدوانية     بعضأيضا  

 حصة  دفو .باإلضافة للعناد أثناء تدريبها مع أخصائية العالج الطبيعي حيث ترفض التدريبات أحياناً             
و جتد قبوالً مـن     ،   متفاعلة اجتماعياً    فحصةمع ذلك   . من هذه السلوكيات جذب انتباه اآلخرين هلا        

  . ة أو الترفيهية اآلخرين حوهلا ، وتبادهلم املشاركة أثناء األنشطة التعليمي
تستطيع حصة االعتماد على نفسها يف األكل واستخدام امللعقة مع األطعمة السائلة ، مسك الكوب                  

ة أثناء القيـام     مع احلاضن  اً تعاون  حصة وتظهرهذا   ،والشرب بدون إراقة  غسل يديها باملاء والصابون         
صابون ، والذهاب لدورة املياه ، و تنظيـف         إال أا ال تستطيع غسل وجهها باملاء وال       . ذه املهارات   

بشراهة جلميع األصناف دون حتديـد       كذلك متيل حصة لألكل     . األسنان ، ولبس احلذاء  واالستحمام       
    .    جسدياًحضنها  وتتفاعل مع املعلمة عند تشجيعها لفظياً أو، لبس اإلكسسواراتو
  

  :جلني  - ٤
  مت مجعهـا       وتشري املعلومـات الـيت    ،   ) ٤٧ ( ائهاذك درجةسنة ، و   ) ١٢( تبلغ جلني من العمر       
 يف مجيع أماكن جسمها   " بثور" مزمنة على شكل      ختلف عقلي متوسط مع وجود زوائد جلدية        لديها بأن

عمر يبلغ  . مجيعهم أصحاء   مس أخوات ، وثالثة أخوان      خلوتعد جلني االبنة الصغرى     . تتجدد كل سنة    
    سـنة    ) ٥١( متقاعد حالياً ، أمـا والـدا فعمرهـا          ،  جلامعية  سنة وحيمل الشهادة ا    ) ٦٧(والدها  

وتعـد  " . أبناء عمومة   "  وتوجد صلة قرابة بني والدي جلني         ، وحتمل الشهادة اجلامعية وهي ربة مرتل     
سنوات أي عندما كان عمرها  ) ٥(منذ ركز املبجلني  التحاق  متوقد. األسرة يف وضع اقتصادي مرتفع   

 كاالنطواء وترديـد بعـض       وذلك بسبب عدم تقبل األسرة لتصرفات جلني السلوكية        ،سنوات   ) ٧( 
 ، فقد حصلت علـى كامـل        الطبيعيستوى  لقد كانت مراحل محل ووالدة جلني تسري بامل       . الكلمات  

  .التطعيمات 
يقـة   احلركية الكربى والدق   باإلضافة إىل مهاراا  ،  جيدة  بصرية  و مسعية ،    بقدرات تتمتع جلني هذا و    

          . من أي مـشاكل صـحية ، جـسمية ، أو حركيـة               ، ومل تعانِ  وتوازا العام يف املستوى الطبيعي      
 مع عمرها الزمين ، مع ذلك تظهر جلني قـدرة علـى             بإال أن حمصوهلا اللغوي ضعيف جداً وال يتناس       

على تعبريات الوجه ، وتعـرب      استيعاب التعليمات املقدمة هلا من قبل املعلمة ، وتعتمد كثرياً يف التواصل             
 جلني من احلاالت اليت ال تبدى أي استعداد للتعاون مع           دتعإىل ذلك   باإلضافة  . عن سعادا باالبتسامة    

  . وإمنا تفضل االبتعاد عن مشاركة اآلخرين ،قريناا يف األنشطة التعليمية أو الترفيهية 
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األطعمة الـسائلة ، مـسك      لتناول  خدام امللعقة   تستطيع جلني االعتماد على نفسها يف األكل و است            
لبس وخلع   ، باملاء والصابون     ووجهها الكوب والشرب بدون إراقة الذهاب لدورة املياه ، غسل يديها         

 إال أا ال تستطيع تنظيف أسناا ، لـبس           ،  مع احلاضنة أثناء القيام ذه املهارات      اًظهر تعاون  وت املالبس
 تفضل جلني مساع األناشيد بشكل كبري حيث تتفاعـل معهـا            كما .تحمام  االسو الرباط     ذياحلذاء  

لتناول إىل ميلها بتحريك جسمها واجللوس لوقت طويل أمام التلفاز ومشاهدة أفالم الكرتون ، باإلضافة 
  .   تفاعل مع املعلمة عند تشجيعها لفظياً واملسح على رأسها ال و،احللوى 

      

  :حنني   - ٥
 مت مجعهـا        وتشري املعلومات الـيت   ،   ) ٣٦ ( ذكائها درجةسنة ، و   ) ١٣( عمر    تبلغ حنني من ال   

 تعد حنني االبنة الوحيدة لوالديها     . وتأخر لغوي   " صغر حجم الدماغ     " ختلف عقلي شديد      لديها بأن
سنة يف حادث مروري حيث كان يعمل يف القطاع العسكري مبنطقة            ) ٣٧(  فوالدها قد تويف يف عمر      

سنة وحتمل الشهادة اجلامعية وهي ربة مرتل  وتوجد صلة قرابـة             ) ٣٣( ن ، أما والدا فعمرها        جازا
  . وتعد األسرة يف وضع اقتصادي متوسط " . أبناء عمومة "  بني والدي حنني
 وذلك بسبب رفض    سنة  ،   ) ١١( باملركز منذ سنتان أي عندما كان عمرها         حنني   وقد مت التحاق  

     .  وعدم استطاعتهم حتمل رعاية حـنني وتلبيـة احتياجاـا         ،  مع زوج والدا    قائها  إبأقارب والدها   
أن حنني قد التحقت مبركز الرعاية النهارية حبي القدس ملدة سنة قبل التحاقها مبركـز التأهيـل                 بعلماً  
   .  حصلت على كامل التطعيماتو ، طبيعية جداًلقد كانت مراحل محل ووالدة حنني .  الشامل

 املـستوى السمعية ، البصرية ، احلركية الكربى والدقيقة وتوازا العـام يف              حنني هذا وتعد قدرات     
إال أن حمصوهلا اللغوي ضـعيف جـداً         . أو حركية    أي مشاكل صحية ، جسمية       ، ومل تظهر  الطبيعي  
 . من قبل املعلمة      مع ذلك تظهر حنني قدرة على استيعاب التعليمات املقدمة هلا          ،عمرها الزمين   ب مقارنة

 مع قريناا أثنـاء     اً بسيط اً اجتماعي ذلك تظهر حنني تفاعالً   ك ،وتعرب عن سعادا باالبتسامة والتصفيق      
  . األنشطة التعليمية أو الترفيهية 

مـسك  و األطعمة السائلة ،     لتناول استخدام امللعقة    واالعتماد على نفسها يف األكل      حنني  تستطيع      
  تظهر تعاون مع احلاضنة أثناء القيام ذه املهارات       و ،  غسل يديها باملاء  وون إراقة ،    الكوب والشرب بد  

لـبس  والذهاب لدورة امليـاه ،       تنظيف األسنان      ، و إال أا ال تستطيع غسل وجهها باملاء والصابون         
ـ تفضل حنني مـشاهدة التلفـاز ، وال       .   االستحمام ، و  الرباط   ذيلبس احلذاء   ،  وخلع املالبس     بلع

  .   لتناول احللوى والبطاطس ، وتفضل تشجيع املعلمة إىل ميلهاباإلضافة. بالعاب األطفال 
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  :س . نورة  -٦ 
  مت مجعهـا       ، وتشري املعلومـات الـيت      ) ٣٧ ( ذكائها درجةسنة ، و   ) ١٢( تبلغ نورة من العمر       
   أصـحاء   تسعة أخـوان   بنيسادس   ال الترتيب نورة   حتتلو.  ونشاط زائد     ختلف عقلي شديد    لديها بأن

 سـنة    ) ٨٠ (  عمر والـدها   يبلغ . والصغرى عادية    ختلف عقلي شديد  ، الكربى منهما لديها     وأختني  
 أمية ، وهي ربة مرتل وال توجد صلة قرابة           وهي أيضا  سنة ) ٥٠(  أما والدا فعمرها     ،وال يعمل   أمي  

لتحقت نورة باملركز منذ سنة أي عندما       ا . خفض من  وتعد األسرة يف وضع اقتصادي     .بني والدي نورة    
  صـحتهما وانـشغال أختـها      سنة ، وذلك بسبب كرب سن والديها ، وضعف         ) ١١( كان عمرها     

لقد كانت مراحل محل ووالدة  .يوجد من يهتم بنورة يف املرتل إذ ال  بشؤون أسرا اجلديدة ،      الصغرى
وقـد   . واستمر ألشـهر  ليها عدم البكاء أثناء الوالدة       الطبيعي ، إال انه لوحظ ع      ستوىنورة تسري بامل  

باستثناء العملية اجلراحية    أي مشاكل جسمية ، أو حركية          ت على كامل التطعيمات ، ومل تظهر      حصل
  .كانت مناعتها شبه ضعيفة كما سنوات ،  ) ٣( عمرها عندما كان " التصاق أمعاء  " اليت أجريت هلا

      الطبيعـي  املستوى، البصرية ، احلركية الكربى والدقيقة وتوازا العام يف          السمعية  هذا وتعد قدراا       
ـ       ، و عمرها الزمين   ال يتناسب مع    إال أن حمصوهلا اللغوي      ات مع ذلك تظهر قدرة على استيعاب التعليم

 وتعـرب عـن سـعادا        ، وتعتمد كثرياً على تعبريات الوجه يف التواصـل       املقدمة هلا من قبل املعلمة ،       
خـذ الـسكاكني   أكالـضرب ،  "  وتظهر بعض السلوكيات العدوانية جتاه أسرا        ،االبتسامة والقفز   ب

 إسـقاط  وجهها ، و    مشخ و،  كعض يدها   " ، وكذلك جتاه نفسها     " والوالعات واهلجوم على أخواا     
  " .عمداً  السرير  علىنفسها من

مـسك  و األطعمة الـسائلة ،      لتناوللعقة   استخدام امل  وتستطيع نورة االعتماد على نفسها يف األكل           
 الذهاب لـدورة امليـاه     وكذلك   ،    والصابون وجهها باملاء  غسل يديها والكوب والشرب بدون إراقة     

إال أا ال تـستطيع لـبس        .  مع احلاضنة أثناء القيام ذه املهارات      اً تعاون  نورة تظهرو  ، وخلع املالبس 
نورة تنـاول البفـك                تفضلكما  . االستحمام  ، و  الرباط   يذلبس احلذاء   ،  تنظيف األسنان   ،  املالبس  

  . حضنها  وأوتتفاعل مع املعلمة كثرياً عند تشجيعها لفظياً بشكل كبري ، " منتفخات الذرة " 
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  :راءات الدراسة ــ إج :سادساً 
  :  اخلطوات العامة لتطبيق إجراءات الدراسة  -أ

تطبيق إجراءات الدراسة باملستوى املطلوب ، حيـث         اهلامة لضمان    طواتاخلقامت الباحثة بعدد من       
   : مشلت هذه اخلطوات ما يلي 

تلقت الباحثة تدريباً مكثفاً على كيفية تطبيق اإلجراءات التعليمية املستخدمة يف هذه الدراسة ، ومها                •
ضمن هذا التدريب عدداً من ورش       حيث ت  ،ي املساعدة املتناقصة تدرجيياً ، والتأخري الزمين الثابت         إجرائّ

، وحضور مـشرفة       العتييب    بن ناصر  بندر/ شراف الدكتور   حتت إ املكثفة ،   التطبيقية  العمل ، والتمارين    
   .الدراسة 

درجـة   والتأكد مـن     ،قامت الباحثة بتحديد أفراد العينة حسب معايري اختيار العينة السابقة الذكر             •
ء مراجعة ملفات الفتيات تباين كبري يف تقدير درجات الذكاء بـني            حيث واجهت الباحثة أثنا   . الذكاء  

 ، نظرا لسهولته وسرعته     "لوحة األشكال   " تطبيق مقياس جودارد    األخصائيات ، وللتأكد من ذلك مت       
  . رشا حممد / يف إظهار درجة الذكاء ، علماً انه مت تدريب الباحثة على تطبيق املقياس من قبل الدكتورة 

اسـتمارة حتديـد املهـارة      "   تعبئة    - أفراد العينة    –املعلمة املسئولة عن الفتيات      حثة من طلبت البا  •
، حيث مت حتديد مهارة تنظيف األسنان ، واليت تعـد            ) ٤انظر امللحق رقم    "  ( املستهدفة يف الدراسة    

هـارة    ضمن أهداف الربنامج التربوي الفردي ، والرتباطها بالصحة الشخصية ، وكذلك تعد هـذه امل              
  .من بني املهارات االستقاللية املشتركة جلميع الفتيات ، و اليت مل يسبق هلن التدريب عليها 

لتحديد مستوى أداء الفتيات على مهارة تنظيف األسنان ، وذلك من           ) ختبار قبلي   ا( طبقت الباحثة    •
وقد أظهرت مجيع الفتيات    . رة  خالل إحضار كل فتاة فردياً لدورة املياه ، والطلب منها القيام بأداء املها            

 . عدم قدرن ألداء هذه املهارة املستهدفة  
قامت الباحثة بصياغة اهلدف العام ملهارة تنظيف األسنان ، حمددةً بذلك املعيار األساسي الكتـساب                •

 الفتاة أسناا بالفرشاة واملعجون عندما يطلـب منـها ذلـك                أن تنظف " وهو  املهارة جلميع الفتيات    
    " . جلسات متتالية ٣خالل % ) ١٠٠(نسبة جناح ب
لكل فتاة استناداً على املالحظات الشخـصية الـيت مت رصـدها             حددت الباحثة املعززات املناسبة      •

  .)  ٥انظر امللحق رقم ( اليت قامت املعلمة بتعبئتها لكل فتاة  " حتديد املعززاتاستمارة " باإلضافة إىل 
 على مهارة تنظيف األسنان ، وهو موقع املغسلة         سب لتدريب عينة الدراسة   حددت الباحثة املكان املنا    •

املوجودة بدورة املياه يف الطابق السفلى من املبىن ، وذلك بعيداً عن مهاجع الفتيات ومصادر التـشتت                 
 . واإلزعاج 
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نتبـاههن  اختارت الباحثة موعد اجللسات التدريبية مع األخذ يف االعتبار استعداد الفتيات ومستوى ا             •
        وجبـة الغـداء الـساعة      تناول  وقبل  ،  صباحاً  )  والنصف   ٨(  بعد االستيقاظ من النوم الساعة       وذلك

وجبـة   للمهارة بعد تنـاول      اً جيد اً حيث الحظت الباحثة أن الفتيات ال يظهرن انتباه         ، ظهراً ) ١٢( 
  .  ، مما اضطرها جلعل عملية التدريب تتم قبل الوجبة الغداء 

.        األمـامي للمغـسلة أسـفل املـرآة          رعلى اجلدا لتعزيز توضع   ل ةلوحة مغناطيسي رت الباحثة   اختا •
         مت تغليفها حراريـاً   ولضمان محايتها من البلل     . حبيث يوضع عليها ملصقات لوجه مبتسم ينظف أسنانه         

      ) .٦انظر امللحق رقم ( 
  كـوب   " وهـي  فتـاة رة تنظيف األسنان لكل      للتدريب على مها   الالزمةوفرت الباحثة األدوات     •
   .  )٧انظر امللحق رقم ( " ة أسنان ، معجون أسنان ، مناديل فرشاو
  

   : اإلجراءات املتبعة لتطبيق إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً-ب 
           على مهارة تنظيف األسـنان وهـن              ختلف عقلي شديد   فتيات ذوات  ) ٣(     قامت الباحثة بتدريب    

حيث كان التدريب  . ، وذلك باستخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً        ) ع ، نوف ، حصة      .نورة  ( 
 مخـس   علىومتت عملية التدريب    . جلسات أسبوعياً    ) ١٠( يف اليوم ، أي بواقع      ) جلستني  (خالل  

  : مراحل أساسية على النحو التايل 

   :جراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً مرحلة إعداد الربنامج التدريسي إل -١
  انظـر امللحـق   (   لكل فتاة  تدريسي إلجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً    برنامج  بإعداد  قامت الباحثة      

اختيار السلوك املستهدف    ،    الفتاةمعلومات عامة عن    (  على اخلطوات التالية    ، حيث اشتمل     ) ٨رقم  
أن تنظف الفتاة أسناا بالفرشاة واملعجون عندما يطلب        " وهو   من حيث حتديد اهلدف العام       هووصف

 هذه املهارة إىل أهداف سلوكية      وحتليل ،   " جلسات متتالية    ٣خالل  % ١٠٠منها ذلك بنسبة جناح     
وهو طلب الفتـاة    " احملفز   أو"  املستهدف    حتديد املثري  ، كذلك  بسيطة تتناسب مع قدرات أفراد العينة       

مستويات تلقني يف التسلـسل     واختيار أربع    ،" فرشي أسنانك   ... هيا يا   "  العبارة   تنظيف أسناا ذه  
 باإلضـافة ".  ومـثري مـستهدف       لفظي ،جسدي جزئي ، منذجة     "  تلقيناً   قلاهلرمي من األكثر إىل األ    

ـ     أقلحتديد معيار االنتقال إىل     و ،    كل فتاة لتنفيذ املهارة    ستجابةاتحديد فترة   ل و  مستوى من التدخل وه
    تـدخالً  قـل كل فتاة يف املـستويات األ      ختيار جدول لتقييم أداء   ، كذلك ا  "  جلسات   ٣" بعد كل   
 واختيار نظام جلمع البيانـات    ،  ستجابات الفتاة  الصحيحة واخلاطئة      جتاه ا " فعل املعلمة   " ردة  وحتديد  

لـسات  يشمل جدول يوضح خطوات حتليل مهارة تنظيف األسنان ، واستجابات الفتـاة خـالل اجل              
   ) .فتاة كل الصحيحة املستقلة ب االستجابات رصد رسم بياين لالتدريبية ونسبتها ، وأخرياً
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  :  مرحلة تسجيل بيانات اخلط القاعدي -٢
 تنظيف  فتاة فردياً   كل من خالل طلب الباحثة من    للفتيات   بيانات اخلط القاعدي     تسجيلمتت عملية      

، وذلـك باسـتخدام                  يل استجابتها لـثالث حمـاوالت متتاليـة         ، وتسج  أسناا بالفرشاة واملعجون  
  .   )٩انظر امللحق رقم ( " استمارة تسجيل بيانات اخلط القاعدي " 

فتيـات يف اموعـة األوىل               ال  مـن  لكلملهارة تنظيف األسنان    قامت الباحثة بإجراء قياس مبدئي       •
  .دم إتقان للمهارة لتأكد من ع) ع ، نوف ، حصة . نورة ( 
  . جلسات متتالية   ) ٤ ( خالل ) ع . نورة  ( للفتاة األوىلبيانات اخلط القاعدي الباحثة سجلت  •
، وذلك  جلسات   ) ٥( خالل  ) نوف  (  الثانية   للفتاةمت إجراء قياس تقصي لبيانات اخلط القاعدي         •

  .  للمعيار احملدد) ع .نورة (   األوىل الفتاةحتقيق أثناء 
، وذلك   اتجلس ) ٦ (خالل   )حصة  (  الثالثة   للفتاة إجراء قياس تقصي لبيانات اخلط القاعدي        مت •

  .  للمعيار احملدد) نوف (  الثانية الفتاةحتقيق أثناء 

  

  :  مرحلة التدخل  -٣
 جلـسات   من خالل ) ع ، نوف ، حصة      . نورة  ( قامت الباحثة يف هذه املرحلة بتدريب الفتيات         •

حبيث ال يتم تدريب فتاة إال بعد حتقيق الفتاة اليت تسبقها للمعيار احملـدد               .  على حده      فردية لكل فتاة  
      واستغرق التدريب جلستني يف اليـوم ، أي بواقـع          . متبع يف منهجية التصاميم الفردية    وذلك كما هو    

 الثانية يف الساعة          صباحاً ، أما اجللسة     والنصف ٨اجللسة األوىل يف الساعة       . جلسات أسبوعياً      ) ١٠( 
  . قبل تناول وجبة الغداء للمربرات اليت سبق توضيحها ، وذلك  ظهراً ١٢

من خالل جذب    )جسدي جزئي   ( املستوى األول األكثر تلقيناً     بدأت الباحثة بعملية التدريب يف       •
ن أأسها ، مع مراعاة     مث املسح على ر   ... ) كيف حالك اليوم يا     : ( انتباه الفتاة بسؤاهلا عن احلال بقول       

طلبـت   مث    للفتـاة ،   املفهوموالرتول للمستوى اللفظي    ،   من جذب االنتباه     اً الصوت نوع  تتضمن نربة 
        " قفـي أمـام املغـسلة       ... هيا يـا    "  املغسلة من خالل مناداا بقول       الباحثة من الفتاة الوقوف أمام    

 أصدرت الفتاة اسـتجابة     فعندما .ها حنو املغسلة     وتوجيه الكتف اخللفي للفتاة   مبسك جزء من     قامتمث  
"  يفرش أسنانه    مبتسمملصق وجه   ووضعت هلا   ... شطورة يا   " صحيحة قامت الباحثة بتعزيزها بقوهلا      

الباحثة  قامتللفتاة       اخلاطئة االستجابة  أما يف حال    .   للهدف التايل  انتقلتعلى اللوحة املغناطيسية ، مث      
ها للوقـوف أمـام     ت من اخللف ووجه    ، حيث أمسكت بالفتاة    دة اجلسدية اجلزئية  مباشرة بتقدمي املساع  

 وكررت الباحثة ذلك يف     . للهدف التايل    انتقلتمث  ،  "  املغسلة   أمام نقف... هنا يا   "  هلا   وقالتاملغسلة  
جلسات وهو معيار االنتقال للمستوى األقل تلقني بعد أن حققت           ) ٣( وبعد  . مجيع خطوات املهارة    

 ، قامت الباحثـة بـإجراء       - جسدي جزئي    -لفتاة فيه استجابة صحيحة على مستوى التلقني األول         ا
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فعند استجابة الفتاة ملـستوى     ) منذجة ، أو لفظي ، أو مثري مستهدف         ( تقصي للمستويات األقل تلقني     
ذ اخلطوة بتلقني لفظي    يف حال استطاعة الفتاة تنفي    " التلقني األقل ، استبعدت الباحثة التلقني األكثر مثالً         

و يف حال عدم استطاعة  .مت استبعاد النمذجة ، واالستمرار بالتلقني اللفظي حىت استقلت الفتاة باخلطوة         
ـ  حيـث   )النمذجة  ( األقل مساعدة   املستوى الثاين   الفتاة قامت الباحثة باالنتقال التدرجيي إىل         تطلب

 قامتو"  املغسلة   أمامقفي  ... هيا يا   "  مناداا وقول   ملغسلة من خالل    الوقوف أمام ا  الباحثة من الفتاة    
 أصدرت الفتاة استجابة صحيحة عززـا       فعندما  . بنمذجة ذلك من خالل وقوفها أمام املغسلة       الباحثة

على اللوحة املغناطيـسية  " سنانه  يفرش أمبتسمملصق وجه ووضعت هلا ... شطورة يا  " الباحثة بقوهلا   
" النمذجـة    "  بتقـدمي  الباحثـة  امتقوعندما استجابة الفتاة بشكل خاطئ      .   للهدف التايل  وانتقلت

 ) ٣( وبعـد    للهدف التايل    انتقلت مث   ،  "  املغسلة   أمام... هنا نقف يا     " بالوقوف أمام املغسلة وقول   
   . -كما سبق ذكره يف املستوى األول -جلسات كررت الباحثة قياس التقصي 

 الوقوف أمام الباحثة من الفتاة     تطلبفقد   )التلقني اللفظي    (  مساعدة  اقلها املستوى الثالث أما يف    •
 للفتاة  بالشرح اللفظي    الباحثة قامت و ،"  املغسلة   أمامقفي  ... هيا يا   " املغسلة من خالل مناداا بقول      

 فعندما أصدرت الفتاة استجابة صـحيحة قامـت الباحثـة           .  "أمامهاامشي شوي للمغسلة مث قفي      " 
 على اللوحة املغناطيسية   "  يفرش أسنانه    مبتسمملصق وجه   ووضعت هلا   ... شطورة يا   " ها بقوهلا   بتعزيز

 شـوي  ... يـا  امـشي " الباحثة بشرح اخلطوة لفظياً بقول  امتقوعند استجابة الفتاة بشكل خاطئ    
                املـستوى الرابـع االسـتقاليل      وأخـرياً    . للهـدف التـايل      انتقلتمث  ،   " أمامهاللمغسلة مث قفي    

فرشـي  ... هيا يـا    " حيث طلبت الباحثة من الفتاة القيام بتنظيف أسناا بقوهلا           )املثري املستهدف   ( 
 الفتاة   الباحثة   الباحثة ، وبالتايل عززت    بأداء هذه اخلطوة دون أي تلقيناً من         فيه الفتاة   وقامت  "أسنانك
   . على اللوحة املغناطيسية" تسم يفرش أسنانه ملصق وجه مبووضعت هلا ... شطورة يا " بقوهلا 

 فـإن               ،  ) لثالث مـرات     ( أخطلل اً تكرر اً تلقين قل يف املستوى األ   حدثعندما  هذا مع مالحظة انه      •
لتـايل ، وهكـذا يف                    للهـدف ا   انتقلـت  املساعدة مث    قدمتو،   للمستوى األكثر تلقني     عادتالباحثة  

               اًياسـتخدام إجـراء املـساعدة املتناقـصة تـدرجي      ، وجلميع الفتيات وفق سـيناريو  مجيع  اخلطوات  
 الذي قامت الباحثة بإعداده لضمان الدقة يف تطبيق هذا اإلجراء يف التـدريب               )١٠انظر امللحق رقم    ( 

   .   على مهارة تنظيف األسنان

 Continuous زيـز املتواصـل  استخدمت الباحثة أثنـاء عمليـة التـدريب جـداول التع     •

Reinforcement Schedules (CRS)   ،التعزيز الرمزي واملتمثل يف كل من التعزيز االجتماعي ،      
جـداول  كذلك استخدمت   . فتاة  مراعية يف ذلك الفروق الفردية يف نوع املعزز لكل           والتعزيز الغذائي 

يف مرحلة احملافظـة    Variable-Ratio  Reinforcement Schedules (VRS)  للنسب املتغرية التعزيز
   )  .١١انظر امللحق رقم   ( على السلوك املستهدف 
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  :  مرحلة االحتفاظ باملهارة املكتسبة   -٤
قامت الباحثة بعد مرحلة التدخل بإجراء جلسات تقصي للمحافظة على املهارة املكتسبة ، باستخدام                 

، حيث كان ذلك خالل كل أربع جلسات بعد حتقيق           ) ١٢انظر امللحق رقم    ( استمارة أعدت لذلك    
  : وقد أجريت جلسات تقصي احملافظة للفتيات الثالث على النحو التايل . الفتاة ملعيار املهارة احملدد 

. جلسات )  ٩ ( مبهارة تنظيف األسنان خالل) ع .نورة (  األوىل الفتاة مدى احتفاظ تقصيمت  •
  .  ) نوف (  الثانية اةللفتأثناء إجراء التدخل وذلك 

    جلسات)  ٤ ( مبهارة تنظيف األسنان خالل) نوف (  الثانية الفتاة مدى احتفاظ تقصيمت  •
  ) . حصة (   الثالثةللفتاة أثناء إجراء التدخل وذلك

 للفتاة الثالثة          أثناء إجراء التدخل )ع ، ونوف .نورة (  مدى احتفاظ تقصي ت الباحثة يفاستمر •
 مدى تقصي، مت ملهارة تنظيف األسنان )  حصة(اكتساب جلسات من  ) ٤( وبعد مضي ) ة حص( 

  ) . جلسة واحدة ( خالل هارة باملاحتفاظها 

  

  :  مرحلة تعميم املهارة املكتسبة   -٥
بعد مرور  ف . مدى تعميم الفتيات الثالث ملهارة تنظيف األسنان         بتقصيقامت الباحثة يف هذه املرحلة         
تسجيل بيانات  ، مت إجراء    عليها  افظة  احملو الثالث للمهارة املكتسبة      أسابيع من اكتساب الفتيات     )٣( 

كل فتاة بالقيام مبطالبة الفتاة بعد تناوهلا وجبـة         سئولة عن   املاضنة  من خالل تكليف الباحثة للح    التعميم  
 يف املغاسل داخـل دورات   الغداء بتنظيف أسناا بالفرشاة واملعجون بدون تقدمي أي مساعدة  ، وذلك           

املياه اخلاصة مبهجع كل فتاة ، وقد قامت الباحثة باملالحظة من بعد وتسجيل البيانـات يف اسـتمارة                  
   ) .  ١٣انظر امللحق رقم  ( خاصة بتعميم املهارة 
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  : لتطبيق إجراء التأخري الزمين الثابت  املتبعة اإلجراءات -ج 
مهارة تنظيف األسنان   ذوات ختلف عقلي متوسط وشديد على       فتيات   ) ٣( يب  قامت الباحثة بتدر     
، حيـث كـان       ، وذلك باستخدام إجراء التأخري الزمين الثابت       ) س  . جلني ، حنني ، نورة      (  وهن

ومتت عمليـة التـدريب يف      . جلسات أسبوعياً    ) ١٠( ، أي بواقع    يف اليوم     جلستنيخالل  التدريب  
  :  على النحو التايل مخس مراحل أساسية

   :جراء التأخري الزمين الثابت  إل مرحلة إعداد الربنامج التدريسي -١
       انظـر امللحـق     (  لكـل فتـاة   جراء التأخري الزمين الثابت     تدريسي إل برنامج  قامت الباحثة بإعداد       

حتديد اهلـدف   ،     الفتاة معلومات عامة عن     "وهي  اخلطوات   عدد من     على ، حيث اشتمل    )١٤رقم  
% ١٠٠أن تنظف الفتاة أسناا بالفرشاة واملعجون عندما يطلب منها ذلك بنسبة جناح             " العام وهو   

 هذه املهارة إىل أهداف سلوكية بسيطة تتناسب مع قدرات          حتليل ، كذلك    " جلسات متتالية    ٣خالل  
:         اة تنظيـف أسـناا بقـول         والذي كان عبارة عن الطلب من الفت       حتديد املثري احملفز  أفراد العينة ، و   

حتديد قدرة الفتـاة    ، و ) النمذجة   (  حتديد التلقني الضابط   باإلضافة إىل . " فرشي أسنانك   ... هيا يا   " 
 ) ٣( واليت كانت عبـارة عـن       " مهلة الصفر    " جلسات حتديد عدد    ، و على االنتظار لتلقي التلقني     

تحديد ل ثواِن ، هذا باإلضافة    ) ٤(  وهو   الزمين للتأخري حتديد طول الفاصل    و،  جلميع الفتيات    جلسات
رد فعل املعلمة جتاه االستجابات اخلمس اليت قد تـصدر          وحتديد   .  كل فتاة لتنفيذ املهارة    ستجابةافترة  

صحيحة ملقنة ، صحيحة غري ملقنة ، وخاطئة ملقنة ، خاطئـة غـري ملقنـة                      " من الفتاة سواء كانت     
يشمل جدول يوضح خطوات حتليل     اختيار نظام جلمع البيانات      ، و " بة من الفتاة    أو عدم وجود استجا   

مهارة تنظيف األسنان ، واستجابات الفتاة خالل اجللسات التدريبية ، ونسبة كل مـن االسـتجابات                
  " .  فتاة كل الصحيحة املستقلة ب االستجابات رصدلرسم بياين وأخرياً . اخلمس السابقة 

    

  :يل بيانات اخلط القاعدي  مرحلة تسج-٢
 تنظيـف   فتاة فردياً   كل من خالل طلب الباحثة من    للفتيات   بيانات اخلط القاعدي     تسجيلمتت عملية    

، وذلـك باسـتخدام                 ، وتسجيل استجابتها لـثالث حمـاوالت متتاليـة           أسناا بالفرشاة واملعجون  
  .  )٩لحق رقم انظر امل( " استمارة تسجيل بيانات اخلط القاعدي " 
  يف اموعـة الثانيـة               الفتيـات   مـن   لكل ملهارة تنظيف األسنان   قامت الباحثة بإجراء قياس مبدئي     •
  . لتأكد من عدم إتقان للمهارة )  س . جلني ، حنني ، نورة( 
   . جلسات متتالية  ) ٤ ( خالل) جلني (  األوىل فتاةبيانات اخلط القاعدي للالباحثة سجلت  •
، وذلـك   جلسات   ) ٥ ( خالل) حنني  (  الثانية   فتاة إجراء قياس تقصي لبيانات اخلط القاعدي لل       مت •

  . للمعيار احملدد ) جلني  ( الفتاة األوىلحتقيق أثناء 
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، وذلـك   جلسات   ) ٦(  خالل  ) نورة  (  الثالثة   فتاةمت إجراء قياس تقصي لبيانات اخلط القاعدي لل        •
  .  للمعيار احملدد) حنني (  الثانية الفتاةحتقيق أثناء 

  

  :  مرحلة التدخل  -٣
يف جلسات فردية لكل    )  س . حنني ، نورة  جلني ،    (  قامت الباحثة يف هذه املرحلة بتدريب الفتيات       -

كمـا  حتقيق الفتاة اليت تسبقها للمعيار احملدد ، وذلك        إال بعد   فتاة   ال يتم تدريب     حبيث. فتاة على حده    
 ) ١٠( أي بواقـع    يف اليوم ،    ) جلستني  (  التدريب   استغرقو. تصاميم الفردية   تبع يف منهجية ال   هو م 

      أما اجللسة الثانيـة يف الـساعة      ،   صباحاً)  نصفال و ٨( اجللسة األوىل يف الساعة     . جلسات أسبوعياً   
عند استخدمت الباحثة و .الغداء للمربرات اليت سبق توضيحها  قبل تناول وجبة    ، وذلك   ظهراً   ) ١٢(  

  : تطبيقها إلجراء التأخري الزمين الثابت مرحلتني أساسيتني مها 
  " : التأخري الصفري "  مرحلة مهلة 

 انعدام املهلة الزمنية بني تعليمات املهارة والتلقني الضابط من قبل الباحثة  ، حيث هدفت                ويقصد ا  
ث االستجابات الـصحيحة يف      وضمان حدو   ، هذه املرحلة إىل تدريب الفتيات على خطوات املهارة         

ومتت هذه املرحلة من خالل قيام الباحثة جبذب انتباه الفتاة بسؤاهلا عـن احلـال               . اجللسات التدريبية     
ـ   نربة تتضمنن  أ ، مع مراعاة      مث املسح على رأسها    .. ).اليوم يا   كيف حالك   : ( بقول    اً الصوت نوع

   تعليمـات  (   بعد ذلك قـدمت الباحثـة      .لفتاة  من جذب االنتباه والرتول للمستوى اللفظي املفضل ل       
وطلبت منها  ة من خطوات املهارة أمام الفتاة        بتنفيذ كل خطو    الباحثة مباشرة    للفتاة ، وقامت  ) املهارة  

طلبت الباحثة مـن الفتـاة      : هذا وقد متت اجللسات التدريبية هلذه املرحلة على النحو التايل           . تقليدها  
   "  قفي أمـام املغـسلة لتفرشـي أسـنانك    ... هيا يا : " قول بخالل مناداا الوقوف أمام املغسلة من     

... هيا يا   : " بالوقوف أمام املغسلة وقول     "  النمذجة   -التلقني الضابط   " وقامت الباحثة مباشرة بتقدمي     
 بقول   فعندما ظهرت استجابة صحيحة من الفتاة قامت الباحثة مباشرة بتعزيزها لفظياً          " . قفي هنا مثلى    

للهدف التايل      على اللوحة املغناطيسية ، مث انتقلت       املبتسمووضعت هلا ملصق الوجه     .. " .شطورة يا   " 
بإعادة الطلب من خالل     ، قامت الباحثة     وعندما ظهرت االستجابة اخلاطئة أو عدم االستجابة من الفتاة        

"  ، وقامت الباحثة  مباشرة بتقـدمي "انك  قفي أمام املغسلة لتفرشي أسن    ...  هيا يا   " مناداة الفتاة وقول    
"       قفـي هنـا مثلـى       ... هيا يا   "  وقالت للفتاة      ،بالوقوف أمام املغسلة    " نمذجة   ال –التلقني الضابط   

شطورة  يا   " يزها لفظياً بقول    فعند استجابة الفتاة الصحيحة قامت الباحثة بتعز      .  أداء الفتاة    مث انتظرت 
.          طيـسية ، مث انتقلـت للهـدف التـايل     على اللوحـة املغنا لوجه املبتسم   ووضعت هلا ملصق ا   "  ...

 وقد استبدلت الباحثة بعد االنتهاء من اجللسة مجيع امللصقات اليت مجعتها الفتاة  مبعزز غذائي مفضل هلا                 
 يف املكـان     قامت مباشرة بالوقوف   فالباحثة قد   من الفتاة ،    االستجابة اخلاطئة أو عدم االستجابة     أما يف 
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وهكذا يف مجيـع  . مث انتقلت للهدف التايل   ،    "أمام املغسلة . .هنا نوقف يا     " :الصحيح وقالت للفتاة    
مهلة التـأخري   " الثابت  وفق سيناريو استخدام إجراء التأخري الزمين       ،  خطوات املهارة وجلميع الفتيات     

 تطبيق هذا اإلجراء    اده لضمان الدقة يف   ، الذي قامت الباحثة بإعد      )١٥انظر امللحق رقم    ( " الصفري  
)  ثـواِن  ٤مهلة  (  إىل املرحلة الثانية هذا وقد انتقلت الباحثة. على مهارة تنظيف األسنان   يف التدريب   

       من االستجابة الصحيحة امللقنـة بنـسبة جنـاح       ) التأخري الصفري   ( بعد متكن الفتاة يف املرحلة األوىل       
  . سات متتالية خالل ثالث جل% ) ١٠٠( 

  

  " :   ثواِن ٤"  مرحلة مهلة التأخري 
. بني تعليمات املهارة والتلقني الضابط من قبـل الباحثـة      ثواِن   ) ٤( ويقصد ا إدخال مهلة زمنية      

           حيث قامت الباحثة جبذب انتباه الفتاة باستخدام نفس األسلوب املستخدم يف مهلة التأخري الـصفري              
    ، ومن مث طلبت الباحثة من الفتاة الوقوف أمام املغسلة من خالل مناداا وقـول                 - ره كما سبق ذك   -
 مـن خـالل عـدها       ثواِن ) ٤( ، وانتظرت الباحثة    " قفي أمام املغسلة لتفرشي أسنانك      ... هيا يا   " 

                وقدمت بعد مهلـة التـأخري الـتلقني الـضابط          .  "٤٠٠١ ٣٠٠١ ٢٠٠١ ١٠٠١"بصوت خافت   
    . قفي أمام املغسلة هنـا مثلـي        ... هيا يا   :  ، حيث وقفت الباحثة أمام املغسلة وقالت        ) النمذجة   (

صحيحة الستجابة  يف حال اال  : كالتايل   هاتصرفت الباحثة جتاه   ظهرت مخس استجابات للفتاة      هذا وقد 
 الفتاة  بتعزيز  مباشرة قامت الباحثة ،  ) ثواِن   ٤ التأخري    الفتاة أمام املغسلة خالل مهلة     وقوف( غري امللقنة   

  مث انتقلت  ،على اللوحة املغناطيسية    ، ووضعت هلا ملصق الوجه املبتسم       .. " .شطورة يا   " لفظياً بقول   
 الفتاة أمـام    وقوف(كذلك احلال يف التعزيز أثناء حدوث االستجابة الصحيحة امللقنة            . للهدف التايل   

أما يف حال االستجابة اخلاطئـة غـري امللقنـة          ) . وبعد تلقني الباحثة      ثوانِ ٤ التأخري   املغسلة بعد مهلة  
عادة الطلب مـن    أ الباحثة   ، فإن )  ثواِن   ٤ عن املغسلة خالل مهلة التأخري       الفتاة يف مكان أخر   وقوف  (

 اعززقيام الفتاة باالستجابة الصحيحة     وعند  .  ثواِن " ٤"  انتظرا تنفذ اخلطوة املطلوبة ، و     بأنالفتاة  
، قامت الباحثـة    أما يف حال استجابتها اخلاطئة أو عدم االستجابة         ،   للهدف التايل    انتقلتو،  مباشرة  

وكـذلك  .  للهدف التايل   انتقلت   مث    - النمذجة   –، وقدمت التلقني الضابط        مباشرة بتوضيح اخلطأ  
تاة يف مكان أخـر  وقوف الف( استخدمت الباحثة نفس اإلجراءات عندما حدثت استجابة خاطئة ملقنة      

استخدمت الباحثة  وهكذا  . أو عدم وجود استجابة من الفتاة        ،) ثواِن     ٤التأخري  مهلة  عن املغسلة بعد    
دام إجراء التأخري الزمين    وفق سيناريو استخ  ،  مجيع خطوات املهارة وجلميع الفتيات      إجراءات املرحلة يف    

 تطبيـق   ذي قامت الباحثة بإعداده لضمان الدقة يف      ال ) ١٥انظر امللحق رقم    ( "  ثواِن   ٤مهلة  " الثابت  
  .  األسنان  على مهارة تنظيفهذا اإلجراء يف التدريب 

  



 ٩٩

 Continuous Reinforcement  استخدمت الباحثة أثناء عملية التدريب جداول التعزيز املتواصـل -

Schedules(CRS)  تعزيـز الغـذائي   ال، ، التعزيـز الرمـزي    واملتمثل يف كل من التعزيز االجتماعي    
للنـسب   جداول التعزيز كذلك استخدمت   . فتاة    مراعية يف ذلك الفروق الفردية يف نوع املعزز لكل          

يف مرحلة احملافظة علـى الـسلوك     Variable-Ratio  Reinforcement Schedules (VRS)  املتغرية
   ) .١١انظر امللحق رقم (   .املستهدف 

    

  : رة املكتسبة   مرحلة االحتفاظ باملها -٤
قامت الباحثة بعد مرحلة التدخل بإجراء جلسات تقصي للمحافظة على املهارة املكتسبة ، باستخدام                

، حيث كان ذلك خالل كل أربع جلسات بعد حتقيق           ) ١٢انظر امللحق رقم    ( استمارة أعدت لذلك    
  : تيات الثالث على النحو التايل وقد أجريت جلسات تقصي احملافظة للف. الفتاة ملعيار املهارة احملدد 

   جلسات  ) ١٠( مبهارة تنظيف األسنان خالل ) جلني (  مدى احتفاظ الفتاة األوىل تقصيمت  •
  ) . حنني ( وذلك أثناء إجراء التدخل للفتاة الثانية 

    جلسات  ) ٥( مبهارة تنظيف األسنان خالل ) حنني (  مدى احتفاظ الفتاة الثانية تقصيمت  •
  ) . س . نورة (  أثناء إجراء التدخل للفتاة الثالثة  وذلك

 أثناء إجراء التدخل) جلني ، حنني ( مدى احتفاظ الفتاتني األوىل والثانية تقصياستمرت الباحثة يف  •
ملهارة تنظيف ) س . نورة (جلسات من اكتساب  ) ٤( وبعد مضي ) . س . نورة ( للفتاة الثالثة 
 ) . جلسة واحدة (فاظها باملهارة خالل   مدى احتتقصياألسنان ، مت 

         
  :  مرحلة تعميم املهارة املكتسبة   -٥
فبعد مرور    . قامت الباحثة يف هذه املرحلة بتقصي مدى تعميم الفتيات الثالث ملهارة تنظيف األسنان                 
إجراء تسجيل بيانات   أسابيع من اكتساب الفتيات الثالث للمهارة املكتسبة واحملافظة عليها ، مت             ) ٣( 

التعميم من خالل تكليف الباحثة للحاضنة املسئولة عن كل فتاة بالقيام مبطالبة الفتاة بعد تناوهلا وجبـة                 
الغداء بتنظيف أسناا بالفرشاة واملعجون بدون تقدمي أي مساعدة  ، وذلك يف املغاسل داخـل دورات              

عد وتسجيل البيانـات يف اسـتمارة       املالحظة من ب  املياه اخلاصة مبهجع كل فتاة ، وقد قامت الباحثة ب         
   ) .  ١٣انظر امللحق رقم ( خاصة بتعميم املهارة  

  
  
  
  
  



 ١٠٠

  :ثبات وصدق تطبيق إجراءات الدراسة    :سابعاً

  :   ثبات تطبيق إجراءات الدراسة  -أ 
ساعدة املتناقـصة   ي امل الباحثة إجرائّ أي الدرجة اليت طبقت فيها      ( مت قياس ثبات تطبيق اإلجراءات          

بإحـدى   اسـتعانة الباحثـة    وذلك من خالل     ،) تدرجيياً ، والتأخري الزمين الثابت بالشكل املطلوب        
حيث قامت الباحثة بإعـداد     .  داخل املركز    من " مالحظ مستقل ك" الفتيات   عن   ت املسئوال اتاملعلم

                املتناقـصة تـدرجيياً    املـساعدة    اءإجـر كـل مـن      أهم اخلطوات األساسية لتطبيق      لتوضيحاستمارة  
وكذلك خطوات تطبيق إجراء     .خطوة   ) ١٢( حيث بلغ جمموع اخلطوات     .  ) ١٦انظر ملحق رقم    ( 

هذا ومت  .  خطوة   ) ١٢(  ، حيث بلغ جمموع اخلطوات        )١٧انظر ملحق رقم    ( التأخري الزمين الثابت    
باخلطوات احملددة لتطبيق اإلجراءات خـالل          لباحثة   ا ملتابعة تقيد   - املعلمة   - املستقل    املالحظ تكليف

 اليت بلغت أثناء استخدام إجراء املساعدة املتناقـصة         من اموع الكلي للجلسات التدريبية     % ) ٣٣( 
 أثناء استخدام إجراء التأخري الزمين الثابـت فقـد          جللسات التدريبية ا جلسة ، أما عدد    ) ٧٢( تدرجيياً  
 السابقة  ةمن جمموع اجللسات التدريبي    % ) ٣٣(   وقد مت حساب هذه النسبة        .جلسة   ) ٦٤( بلغت  

وبذلك تكون عدد اجللـسات      . ١٠٠  ÷ ٣٣× جمموع اجللسات التدريبية    : من خالل املعادلة التالية     
جلـسة مـن     ) ٢٤( اليت قام املالحظ مبتابعتها أثناء تطبيق الباحثة ألجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً              

  : الل تطبيق املعادلة السابقة على النحو التايل خ
  .  جلسة  ٢٤  تقريباً ٢٣,٧٦ = ١٠٠ ÷ ٢٣٧٦  = ٣٣×  جلسة  ٧٢

 ) ٢١(  أما اجللسات اليت قام املالحظ مبتابعتها أثناء تطبيق الباحثة ألجراء التأخري الزمين الثابت كانت               
    :  جلسة من خالل تطبيق املعادلة السابقة على النحو التايل

  .                                                     جلسة٢١,١٢  = ١٠٠÷  ٢١١٢  = ٣٣×  جلسة  ٦٤ 
طبقتـها  يف كل جلسة من خالل قسمة جمموع اخلطوات الـيت           تطبيق اإلجراءات    ثبات   حساب   ومت

اوحت نسبة ثبات   حيث تر .  ١٠٠ مضروبة يف    خطوة  ،   ) ١٢( للخطوات  على اموع الكلي    الباحثة  
نـسبة   أما. جلسة   ) ٢٤(  خالل   % )١٠٠ -%   ٨٣(  بني   املساعدة املتناقصة تدرجيياً  تطبيق إجراء   

 ) ٢١( خـالل    % ) ١٠٠ - % ٩١( بـني    تتراوحثبات تطبيق إجراء التأخري الزمين الثابت فقد        
  .جلسة 

   
  
  
  
  
  
  



 ١٠١

  ثبـات  جممـوع نـسب   سة متت قسمة    لثبات تطبيق إجراءات الدرا   حصول على املتوسط العام        ولل
لثبـات  املتوسط العام    ، وذا يكون     عدد اجللسات اليت متت مالحظتها من قبل املالحظ       على  اجللسات  

مـن خـالل تطبيـق املعادلـة علـى النحـو                     % ) ٩٨( تطبيق إجراء املساعدة املتناقصة تـدرجيياً       
 لثبات تطبيق إجراء التأخري الزمين الثابت يكـون                       ، واملتوسط العام   %  ٩٨ = ٢٤ ÷٢٣٤٧:   اآليت    

 ) ٥( ويوضح اجلدول رقم     % . ٩٩ = ٢١ ÷٢٠٨٢: من خالل تطبيق املعادلة كالتايل       % ) ٩٩( 
 إجراء املساعدة    تطبيق حساب ثبات تطبيق اإلجراءات العامة للدراسة ، حيث بلغ املتوسط العام لثبات           

 % ) . ٩٩(  إجراء التأخري الزمين الثابـت        تطبيق ، واملتوسط العام لثبات    % ) ٩٨( ياً  املتناقصة تدرجي 
  .مما يعد مؤشراً قوياً على ثبات تطبيق الباحثة لإلجراءات التعليمية يف هذه الدراسة بالدقة الالزمة 

     
  :   ثبات االتفاق بني املالحظني  -ب 

للتأكـد مـن     ) - املعلمـة    -ثة ، واملالحظ املستقل     الباح( ثبات االتفاق بني املالحظني     مت قياس      
التسجيل الصحيح الستجابات الفتيات يف اموعتني أثناء تدريبهن على مهارة تنظيف األسنان ، وذلك              

و مت قياس ثبات التسجيل خـالل                  . باستخدام إجرائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً والتأخري الزمين الثابت         
من جمموع اجللسات التدريبية لكل إجراء ، حيث كانت جلسات القياس ألجراء املساعدة              % ) ٣٣( 

ومتـت  .  جلـسة      ) ٢١( جلسة  ، أما إجراء التأخري الزمين الثابت فكانت           ) ٢٤( املتناقصة تدرجياً   
فتيات  بتسجيل استجابات ال   - املعلمة   -عملية القياس من خالل قيام كل من الباحثة واملالحظ املستقل           

استمارات تسجيل بيانات األجراء يف الربنامج التدريـسي        " أثناء اجللسات التدريبية ، وذلك من خالل        
، وقد راعت الباحثة يف ذلك أن تكون عملية التسجيل يف فتـرة زمنيـة واحـدة                        " اخلاص بكل فتاة    

  . مع احلرص على التسجيل الفردي لكل منهما دون التدخل أو التأثري 
عـدد  "  حساب نسبة االتفاق يف كل جلسة من خالل تقسيم عدد مرات االتفاق على جممـوع                  ومت

وقد تراوحـت نـسب االتفـاق بـني          ) . ١٠٠( مضروباً  يف    " مرات االتفاق ، ومرات االختالف    
      املالحظني يف تسجيل استجابات الفتيات أثناء استخدام إجـراء املـساعدة املتناقـصة تـدرجياً بـني                            

أما إجراء التأخري الزمين الثابت فقد تراوحت نسب         % ) . ٩٢( ، ومبتوسط    % ) ١٠٠ - % ٧٦( 
، كما هو موضح يف اجلدول       % ) ٩٥(ومبتوسط   % ) ١٠٠ - % ٨٢( االتفاق بني املالحظني بني     

   .       ةع يف هذه الدراسوهذا يعد مؤشراً هاماً حول قيام الباحثة بتسجيل بيانات املتغري التاب ) . ٦( رقم 
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٢

   : صدق تطبيق إجراءات الدراسة -ج
    : مبا يليقامت الباحثة ، لضمان الصدق الداخلي لتطبيق إجراءات الدراسة 

 . تقسيم الفتيات إىل جمموعتني بناء على رأي املعلمة املسئولة عنهن ومالحظات الباحثة  
على اموعة األوىل مـن عينـة الدراسـة    ) اقصة تدرجيياً املساعدة املتن( تطبيق متغري مستقل واحد   

 .  على اموعة الثانية )التأخري الزمين الثابت ( وكذلك متغري مستقل واحد 
، وهي مهارة تنظيف األسنان بناء علـى رأي   اختيار مهارة استقاللية واحدة مشتركة بني اموعتني      

    . )٤انظر ملحق رقم (  حتديد املهارة املستهدفة يف الدراسة الستمارةاملعلمة املسئولة عنهن ، وتعبئتها 
 . التأكد من أن الفتيات يف عينة الدراسة مل يسبق هلن التدريب على مهارة تنظيف األسنان  
اختيار الفتيات اليت تنعدم نسبة زيارن املرتلية ، لضمان عدم وجود أي تأثريات تدريبية غري تـأثري                  

 . إجراءات الدراسة 
تواجدهن مع بعـضهن أثنـاء فتـرة    احلرص على عدم    ، و خمتلفة  مهاجع وغرف    من   الفتياتاختيار   

  . التدريب ، حتسباً لعزل تأثري اخلربة على املهارة املستهدفة 
ومشرفات العناية الشخصية يف املركز بعـدم تقـدمي أي تـدخالت            ،   مجيع احلاضنات    التأكيد على  

فتاة هذا ومت وضع نسخة التبليغ يف غرفة كل         . لنفس املربر أعاله     ن ، مهارة تنظيف األسنا  تدريبية على   
 . )  ١٨انظر ملحق رقم (  بإشراف من املعلمة املسئولة عن املهاجع 

مع الباحثة أثناء تطبيق إجراءات الدراسة ، والطلب        ) املالحظ املستقل   ( احلرص على تواجد املعلمة      
وكذلك القيام بتـسجيل اسـتجابات      . ددة لتطبيق اإلجراءات    باخلطوات احمل الباحثة  منها متابعة تقيد    

 . الفتيات أثناء اجللسات التدريبية 
 

  : األساليب اإلحصائية  : ثامناً
 الباحثـة قـد     فإنوخاصة تصميم التقصي املتعدد ،      لتصميم الدراسة وفق تصاميم العينة الفردية       نظراً    

 وحـساب   ،الرسوم البيانية ألفراد العينـة      اجلداول و استخدمت أسلوب حتليل النتائج من خالل قراءة        
أثناء استخدام إجراءات    دف مقارنة أداء كل فرد من أفراد العينة          وذلك. النسب املئوية واملتوسطات    

  .  يف اموعتني ن، وكذا مقارنة أدائهالدراسة 
 



 ١٠٣

   العامة للدراسة اإلجراءاتتطبيق ثبات ) :  ٥( جدول رقم 
  التأخري الزمين الثابتإجراء   املساعدة املتناقصة تدرجيياًء إجرا  البيانات

   جلسة٦٤   جلسة٧٢  يةلسات التدريباجلجمموع 

جمموع من  % ٣٣عدد 
  ية لسات التدريباجل

   جلسة٢١   جلسة٢٤

٩١  ١  %٨٣  ١%  
٩١  ٢  %٩١  ٢%  
١٠٠  ٣  %٩١  ٣% 
١٠٠  ٤  %١٠٠  ٤% 
١٠٠  ٥  %٩١  ٥% 
١٠٠  ٦ %١٠٠  ٦% 
١٠٠  ٧ %١٠٠  ٧% 
١٠٠  ٨  %٩١  ٨% 
١٠٠  ٩ %١٠٠  ٩% 
١٠٠  ١٠ %١٠٠  ١٠% 
١٠٠  ١١ %١٠٠  ١١% 
١٠٠  ١٢ %١٠٠  ١٢% 
١٠٠  ١٣ %١٠٠  ١٣% 
١٠٠  ١٤ %١٠٠  ١٤% 
١٠٠  ١٥ %١٠٠  ١٥% 
١٠٠  ١٦ %١٠٠  ١٦% 
١٠٠  ١٧ %١٠٠  ١٧% 
١٠٠  ١٨ %١٠٠  ١٨% 
١٠٠  ١٩ %١٠٠  ١٩% 
١٠٠  ٢٠ %١٠٠  ٢٠% 
١٠٠  ٢١ %١٠٠  ٢١% 
١٠٠  ٢٢%     
١٠٠  ٢٣%     

  
  

 إجراءات  تطبيقثبات
  الدراسة 
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١٠٠  ٢٤%     
جمموع نسب ثبات 

  اجللسات
٢٠٨٢  ٢٣٤٧  

املتوسط العام لثبات تطبيق 
  الدراسةإجراءات 

٩٩  %٩٨%  
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   ثبات االتفاق بني املالحظني أثناء تسجيل استجابات عينة الدراسةنسب  ) : ٦( جدول رقم 
  اجللسات

من اموع الكلي  % ) ٣٣( 
  للجلسات التدريبية

  نسب اتفاق املالحظني
  ستخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياًأثناء ا

  نسب اتفاق املالحظني
  أثناء استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت

١٠٠   %٧٦  ١%  
١٠٠   %٨٢  ٢%  
١٠٠   %٨٨  ٣%  
٩٤   %٩٤  ٤%   
٨٢   %٩٤  ٥%   
٨٨   %٩٤  ٦%   
٨٨   %٩٤  ٧%   
١٠٠   %١٠٠  ٨%  
١٠٠   %١٠٠  ٩%  
١٠٠   %١٠٠  ١٠%  
٨٨   %١٠٠  ١١ %  
٩٤   %٨٢  ١٢%   
٨٨   %٨٨  ١٣%   
٨٨   %٨٢  ١٤%   
٩٤   %٩٤  ١٥%   
١٠٠   %٩٤  ١٦%  
١٠٠   %٨٢  ١٧%  
١٠٠   %٩٤  ١٨%  
١٠٠   %٨٢  ١٩%  
١٠٠  %٩٤  ٢٠%  
١٠٠   %٩٤  ٢١%  
١٠٠  ٢٢%     
١٠٠  ٢٣%     
١٠٠  ٢٤%     

  ٢٠٠٤  ٢٢٠٨  اموع الكلي

   %٩٥   %٩٢  املتوسط
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  اخلامسالفصل 

  )عرض نتائج الدراسة ومناقشتها (
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  اخلامسالفصل 
  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 

  

ي املـساعدة    التعرف على فاعلية استخدام إجرائّ      الدراسة احلالية إىل    الباحثة من خالل تطبيق    هدفت    
والـشديد  العقلي املتوسط   املتناقصة تدرجيياً والتأخري الزمين الثابت يف إكساب الفتيات ذوات التخلف           

 إىل معرفـة     باإلضـافة    .  اليت حتتاجها هذه الفئـة      املهارات االستقاللية  مهارة تنظيف األسنان من بني    
 أكثـر فاعليـة يف      اإلجراءينكذلك التعرف على أي      . هلذه املهارة  ن وتعميمه مستوى حمافظة الفتيات  

تخدامهما من حيث عدد حماوالت اكتـساب        مقارنة نتائج اس   الفتيات هلذه املهارة ، يف ضوء     إكساب  
ولتحقيق هذه األهداف قامت الباحثـة      .  ونسبة األخطاء    ، الزمنية املستغرقة يف اكتساا      الفترةاملهارة و 

كـل جمموعـة    مع  فتيات مت تقسيمهن موعتني متساويتني ، واستخدم         ) ٦( بتطبيق اإلجراءين على    
اإلجـراءين  م التقصي املتعدد لتوضيح العالقة الوظيفية بني        وقد استخدمت الباحثة تصمي    . إجراء واحد 

استعراض مفصل لنتائج الدراسة ومناقشتها ، وذلـك         هذا الفصل    سوف يشتمل و. واملهارة املستهدفة   
  : على النحو التايل 

  

  : إجابة السؤال األول :  أوالً 
أخري الزمين الثابـت يف إكـساب       ما مدى فاعلية استخدام إجرائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً والت        

    الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط والشديد بعض املهارات االستقاللية  ؟
لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بعرض نتائج أداء الفتيات أثناء اكتساب مهارة تنظيف األسنان               

  : مين الثابت على النحو اآليت وذلك باستخدام إجرائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً والتأخري الز

  

  : أثناء استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً "اموعة األوىل" نتائج أداء -أ  
   :ع .نورة   -١

 مستقر علـى    ) ٤-١ (لقد كان أداء نورة خالل اخلط القاعدي ملهارة تنظيف األسنان من اجللسة                 
   .  )٩رقم   انظر الشكل(  مهارة تنظيف األسنانعلى  ستقل م أداءمل تظهر أي  أاخط الصفر ، حيث

  حيث كانت نسبة استجابتها    ،مت استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً        ) ٥( بداية اجللسة      عند  
يف مجيع خطـوات حتليـل       قبل الباحثة    املقدمة من ، بسبب اعتمادها على التلقينات       % ) ٠ ( املستقلة

الوقوف أمام املغسلة ، وأخذ معجون األسنان ، وفتح املعجون ،  وأخذ             ( سنان وهي   مهارة تنظيف األ  
فرشاة األسنان ، عصر القليل من املعجون على الفرشاة  ، وفتح حنفية املاء ، تبليل الفرشاة باملاء  غلق                    

 غسل الفـم    وفتح حنفية املاء ، املضمضة ،     " فوق ، حتت ، ميني ، يسار        "حنفية املاء ، تفريش األسنان      
إعـادة الفرشـاة    و ،غلق معجون األسنان    اخلارجي باملاء ، غسل فرشاة األسنان ، غلق حنفية املاء ،            

      % )٠(  ، واستمرت نسبة اسـتجابتها املـستقلة         ) جتفيف الفم باملنديل     واملعجون ملكاما ، وأخرياً   
  .  ) ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦  (ات اجللسيف
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حيث متكنت مـن     % ) ٥ ( ارتفع أداء نورة  إىل    )  ١٥ ،   ١٤ ،   ١٣ ( اتخالل اجللس نه  أويالحظ    
بـاألداء   ) ١٧ ، ١٦( واسـتمرت يف اجللـستني   . الوقوف أمام املغسلة واالستعداد لتنظيف األسنان     

 معجون األسنان مباشرة وقد حققت بـذلك ارتفـاع          أخذوكذلك  ،  املستقل يف الوقوف أمام املغسلة      
 بفتحهـا معجـون األسـنان       ) ١٨ (مث واصلت هذا األداء املستقل يف اجللـسة          ،% )  ١١( بنسبة  

  .                 % )١٧ ( ةنسبخطوات املهارة السابقة اليت استقلت بأدائها وحققت باإلضافة إىل 
           إىل  وارتفعـت النـسبة     أخذ فرشاة األسنان بدون أي مساعدة        من    نورة   متكنت ) ١٩ (يف اجللسة     

بتمكنها من فتح حنفية املـاء      % )  ٣٥(  حيث وصل إىل   ) ٢٠ (وزاد التقدم يف اجللسة     ) %  ٢٣( 
  . % ) ٤٧ ( نسبة  وحققت )٢١( يف اجللسة بغلقها حنفية املاء واستمرت باألداء املستقل 

ل مستقل  وجتفيف فمها باملنديل بشك   ،  فقد متكنت من غلق معجون األسنان         )٢٢ (اجللسة  أما يف      
  )٢٣ ( مجيـع اخلطـوات الـسابقة يف اجللـسة           بأداءواستمرت  ،   % ) ٥٨( وحققت بذلك نسبة    

وكذلك غسل فمها اخلارجي باملاء وذا حققـت        ،  واستطاعت خالهلا من تبليل فرشاة األسنان باملاء        
  % )٥٨(  فقد اخنفض أداء نورة إىل  )٢٦ ،   ٢٥ ،   ٢٤( أما يف اجللسات    .  % ) ٦٤( ارتفاع بنسبة   

 أثناء أداء خطوة جتفيـف الفـم        – اللفظي   -بسبب اعتمادها على املستوى الثالث ملستويات التلقني        
ثر على اخنفاض   أ، وهذا بال شك      ) ٢٢( ن كانت مستقلة يف أداء هذه اخلطوة يف اجللسة          أباملنديل بعد   
   .نسبة األداء 

 حيث متكنت نورة مـن       % )٧٦( لغت  عاودت النسبة لالرتفاع حيث ب     ) ٢٧(  ولكن يف اجللسة    
القيام بعصر قليل من املعجون على الفرشاة ، وكذلك غسل فرشاة األسنان بعد االنتهاء منها وإعادـا                 

          حـىت وصـلت إىل     ) ٢٨( اجللـسة   بة األداء املستقل باالرتفـاع يف       ، واستمرت نس  ملكاا املناسب   
 باملضمضة  قامت ) ٢٩( ويف اجللسة   . ا اخلارجي باملاء    متكنت خالهلا نورة من غسل فمه      % ) ٨٢( 

واسـتقرت   % ) ٩٤( إىل   وارتفعت هذه النسبة     ،    % )٨٨( نسبة  بشكل صحيح وحققت بذلك     
 وذلك لتمكن نورة مـن أداء مجيـع          ،  ) ٣٣ ،   ٣٢ ،   ٣١ ،   ٣٠ (  اجللسات   على ذلك يف كل من    

 "  املختلفـة  تخلاصة بتفريش األسنان باالجتاها   التاسعة وا مهارة تنظيف األسنان عدا اخلطوة      خطوات  
   .حيث اعتمدت يف أدائها على التلقني اللفظي " و يسار فوق ، حتت و ميني ، 

             ع املعيار احملـدد الكتـساب املهـارة وهـو          . حققت نورة    ) ٣٦ ،   ٣٥ ،   ٣٤( ات  وعند اجللس    
 نـسبة تلـك     )٧(يوضح اجلـدول رقـم      ولثالث جلسات متتالية دون أي مساعدة ،         % ) ١٠٠( 

  . ع أثناء مرحلة اكتساب مهارة تنظيف األسنان  .االستجابات الصحيحة للفتاة نورة 
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   خالل مرحلة اكتساب املهارة "ع . نورة " رسم بياين يوضح استجابة الفتاة  ) : ٩( الشكل رقم 
  

  خالل مرحلة اكتساب املهارة)ع .نورة ( نسبة االستجابات الصحيحة للفتاة :)   ٧(  جدول رقم 
  رقم
   اجللسة

  نسبة االستجابات
  الصحيحة

  رقم
   اجللسة

  نسبة االستجابات
   الصحيحة

  رقم
   اجللسة

  نسبة االستجابات
   الصحيحة

٩٤   ٣١   %١٧  ١٨  %٠  ٥%   
٩٤  ٣٢   % ٢٣  ١٩  %٠  ٦%   
٩٤  ٣٣   %٣٥  ٢٠  %٠  ٧%   
١٠٠  ٣٤   %٤٧  ٢١  %٠  ٨%   
١٠٠  ٣٥   %٥٨  ٢٢  %٠  ٩%   
١٠٠  ٣٦   %٦٤  ٢٣  %٠  ١٠%   
٥٨  ٢٤  %٠  ١١%       
٥٨  ٢٥  %٠  ١٢%       
٥٨  ٢٦   % ٥  ١٣%       
٧٦  ٢٧  %٥  ١٤%       
٨٢  ٢٨  %٥  ١٥%       
٨٨  ٢٩   %١١  ١٦%       
٩٤  ٣٠   %١١  ١٧%       

  

  :  نوف -٢
        ات اجللـس  يفي ملهارة تنظيـف األسـنان       لقد كان أداء نوف خالل جلسات تقصي اخلط القاعد            
مهـارة  علـى    أداء   مل تظهر أي    أا خط الصفر ، حيث   مستقر على    ) ٣٧ ،   ٣٦ ،   ٣٥ ،   ٣٤ ،   ١( 

مت استخدام إجـراء املـساعدة       ) ٣٨( عند بداية اجللسة     ) . ١٠انظر الشكل رقم    (  تنظيف األسنان 
، بسبب اعتمادها الكلي علـى التلقينـات         % ) ٠( املتناقصة تدرجيياً ، حيث كانت نسبة استجابتها        

واستمرت  ) .اليت سبق ذكرها    ( املقدمة من قبل الباحثة يف مجيع خطوات حتليل مهارة تنظيف األسنان            
   ) .٤٣ ، ٤٢ ، ٤١ ، ٤٠ ، ٣٩ ( اتيف اجللس % ) ٠( نسبة استجابتها املستقلة 
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وقوف أمام املغـسلة واالسـتعداد لتنظيـف        متكنت نوف من ال    ) ٤٦ ،   ٤٥ ،   ٤٤ ( اتاجللسيف      
  حـىت ارتفعـت يف اجللـسات                  واستقرت على ذلـك ،     % ) ٥( األسنان وارتفعت نسبة األداء إىل      

لتمكنها من الوقوف أمام املغسلة ، وكذلك أخذ معجون األسنان           % ) ١١ ( إىل) ٤٩ ،   ٤٨ ،   ٤٧( 
  .بكل استقاللية 

 وفتح وغلق حنفية    وف من عصر قليل من املعجون على فرشاة األسنان ،         متكنت ن  ) ٥٠(  ويف اجللسة    
ارتفعـت نـسبة      ) ٥٣ ،   ٥٢ ،   ٥١ ( اتويف اجللس  % ) . ٤٧( وحققت بذلك ارتفاع بنسبة     املاء  

لتمكن نوف من فتح معجون األسنان باإلضافة للخطوات الـسابقة           % ) ٥٢( األداء واستقرت على    
  . اليت استقلت بأدائها 

حيث استطاعت نوف تبليل فرشاة األسنان        % ) ٥٨( بنسبة   ) ٥٤( اد التقدم يف األداء باجللسة        وز
فقد قامت بتفريش أسناا وغسل فمها اخلارجي        ) ٥٥(  على املهارة يف اجللسة      ؤهاواستمر ارتفاع أدا  

  % ) .٨٢(  باملاء ، وغسل فرشاة األسنان ، وكذلك غلق املعجون وذا حققت نسبة
        بنـسبة وجتفيف فمها باملنـديل     ،  متكنت نوف من إعادة الفرشاة ملكاا       )  ٥٧ ،   ٥٦ ( تني اجللس يف 

 فقـد قامـت      % )٩٤ ( لنسبة  حيث وصل   )  ٥٨ ( يف اجللسة    ؤهاأداع  اواستمر ارتف  .  % )٨٨( 
 الثالث  نوف جبميع خطوات مهارة تنظيف األسنان عدا املضمضة اليت اعتمدت يف أدائها على املستوى             

  " .اللفظي " من التلقني 
 املعيار احملدد الكتساب املهـارة      نوف من حتقيق   متكنت ) ٦١،   ٦٠ ،   ٥٩  (اتاجللس ويف كل من    

 نسبة تلك االستجابات الـصحيحة       )٨(رقم   ويوضح اجلدول . دون أي مساعدة     % ) ١٠٠( وهو  
  .  للفتاة نوف أثناء مرحلة اكتساب مهارة تنظيف األسنان  
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   خالل مرحلة اكتساب املهارة "نوف " رسم بياين يوضح استجابة الفتاة  ) : ١٠( الشكل رقم 
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  خالل مرحلة اكتساب املهارة) نوف(  نسبة االستجابات الصحيحة للفتاة   ) :٨( جدول رقم 
  ة االستجابات الصحيحةنسب  رقم اجللسة  نسبة االستجابات الصحيحة  رقم اجللسة
٥٢  ٥١  %٠  ٣٨%  
٥٢  ٥٢  %٠  ٣٩%  
٥٢  ٥٣  %٠  ٤٠%  
٥٨  ٥٤  %٠  ٤١%   
٨٢  ٥٥  %٠  ٤٢%   
٨٨  ٥٦  %٠  ٤٣%   
٨٨  ٥٧   % ٥  ٤٤%   
٩٤  ٥٨  %٥  ٤٥%   
١٠٠  ٥٩   % ٥  ٤٦%   
١٠٠  ٦٠  %١١  ٤٧%   
١٠٠  ٦١  %١١  ٤٨%   
١١  ٤٩%      
٤٧  ٥٠%       

  
  :  حصة  -٣
       اتحصة خالل جلسات تقصي اخلط القاعدي ملهارة تنظيف األسـنان يف اجللـس             لقد كان أداء       
علـى   أداء   مل تظهـر أي     أا خط الصفر ، حيث   مستقر على    ) ٦٢ ،   ٦١ ،   ٦٠ ،   ٥٩ ،   ٣٤ ،   ١( 

   . ) ١١انظر الشكل رقم (  مهارة تنظيف األسنان
اقصة تدرجيياً ، حيـث كانـت نـسبة         مت استخدام إجراء املساعدة املتن     ) ٦٣(  بداية اجللسة        عند

، بسبب اعتمادها الكلي على التلقينات املقدمة من قبل الباحثـة يف مجيـع               % ) ٠( استجابة حصة   
        واستمرت نـسبة اسـتجابتها املـستقلة        .) اليت سبق ذكرها     (خطوات حتليل مهارة تنظيف األسنان      

 ٦٩ ،   ٦٨ ،   ٦٧ ( اتفع أداء حصة يف اجللس     بعدها ارت  ، ) ٦٦ ،   ٦٥ ،   ٦٤ ( اتيف اجللس  % ) ٠( 
  .  % )٥( حققت نسبة حيث استطاعت الوقوف أمام املغسلة واالستعداد لتنظيف األسنان و ) ٧٠و
       اجللـسة   ، ويف   إعادة الفرشاة ملكاـا     لتمكنها من   % )١١( إىل نسبة    ) ٧١ ( يف اجللسة    ت مث زاد  
       ، ويف اجللـسة    % ) ٢٣(   نـسبة ، وكذلك فتحه ب   استطاعت حصة أخذ معجون األسنان       ) ٧٢ (
حيث قامت حصة بأخذ فرشاة األسنان ، وغسلها بعد االنتهاء           % ) ٤١ (  النسبة إىل  تارتفع ) ٧٣( 

  .منها إضافة للخطوات السابقة اليت متكنت منها 
ملعجـون وغلقـه       لقيام حصة بعصر قليل من ا       % )٤٧( األداء بنسبة    ارتفع    فقد ) ٧٤( اجللسة     أما

لقيامها جبميع خطوات املهارة     % ) ٨٢( زادت نسبة أداء حصة على املهارة إىل         ) ٧٥ ( ويف اجللسة   
) فوق ، حتت  وميني ، يسار        (عدا تبليل الفرشاة بقليل من املاء ، و تفريش األسنان مبختلف االجتاهات             

  " . التلقني اللفظي " ت وكذلك املضمضة حيث اعتمدت على املستوى الثالث من التلقينا
    
  
  



 ١١١

 % ) ١٠٠( عيار احملدد الكتساب املهارة وهـو        امل حصةحققت   ) ٧٨ ،   ٧٧  ، ٧٦ (ات اجللس وعند
 نسبة تلك االستجابات الصحيحة للفتاة حـصة أثنـاء          )٩(ويوضح اجلدول رقم    ،  دون أي مساعدة    

  .   مرحلة اكتساب مهارة تنظيف األسنان  
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   خالل مرحلة اكتساب املهارة "حصة " رسم بياين يوضح استجابة الفتاة  ) : ١١( الشكل رقم 
  

  خالل مرحلة اكتساب املهارة)حصة ( االستجابات الصحيحة للفتاة نسبة) :  ٩( جدول رقم 
  نسبة االستجابات الصحيحة  رقم اجللسة  نسبة االستجابات الصحيحة  رقم اجللسة
١٠٠  ٧٦  %٠  ٦٣%   
١٠٠  ٧٧  %٠  ٦٤%   
١٠٠  ٧٨  %٠  ٦٥%   
٠  ٦٦%      
٥  ٦٧%       
٥  ٦٨%      
٥  ٦٩%       
٥  ٧٠%      
١١  ٧١%       
٢٣  ٧٢%      
٤١  ٧٣%     
٤٧  ٧٤%      
٨٢  ٧٥%       

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٢
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  أثناء استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً " للمجموعة األوىل "نسبة االستجابات الصحيحة  ) : ١٢( شكل رقم 

                                                            
  
  
  
  
  
  



 ١١٣

  تدرجيياًعدة املتناقصة  باستخدام إجراء املسا على مهارة تنظيف األسنان التدريبملخص بيانات ) : ١٠( جدول رقم 

  
  
  

  حصة  نوف  ع. نورة   رقم اجللسة  حصة  نوف  ع. نورة   رقم اجللسة
  -   %٥  -  ٤٥  خط قاعدي  خط قاعدي  خط قاعدي  ١
  -   %٥  حمافظة  ٤٦  -  - خط قاعدي  ٢
  -   %١١  -  ٤٧  -  - خط قاعدي  ٣
  -   %١١  -  ٤٨  -  - خط قاعدي  ٤
١١  -  ٤٩  -  -   %٠  ٥%   -  
٤٧  -  ٥٠  -  -  %٠  ٦%   -  
  -   %٥٢  حمافظة  ٥١  -  -  %٠  ٧
٥٢  -  ٥٢  -  -  %٠  ٨%   -  
٥٢  -  ٥٣  -  -  %٠  ٩%   -  
٥٨  -  ٥٤  -  -  %٠  ١٠%   -  
٨٢  -  ٥٥  -  -  %٠  ١١%   -  
  -   %٨٨  حمافظة  ٥٦  -  -  %٠  ١٢
٨٨  -  ٥٧  -  -   % ٥  ١٣%   -  
٩٤  -  ٥٨  -  -  %٥  ١٤%   -  
  خط قاعدي   %١٠٠  -  ٥٩  -  -  %٥  ١٥
 ط قاعديخ   %١٠٠  -  ٦٠  -  -   % ١١  ١٦
 خط قاعدي   %١٠٠  حمافظة  ٦١  -  -   %١١  ١٧
  خط قاعدي  -  -  ٦٢  -  -   %١٧  ١٨
٠  -  -  ٦٣  -  -   %٢٣  ١٩%  
٠  -  -  ٦٤  -  -   %٣٥  ٢٠%  
٠  -  -  ٦٥  -  -   %٤٧  ٢١%  
  %٠  حمافظة  حمافظة  ٦٦  -  -   %٥٨  ٢٢
٥  -  -  ٦٧  -  -   %٦٤  ٢٣%   
٥  -  -  ٦٨  -  -   %٥٨  ٢٤%   
٥  -  -  ٦٩  -  -   %٥٨  ٢٥%   
٥  -  -  ٧٠  -  -   %٥٨  ٢٦%   
   %١١  حمافظة  حمافظة  ٧١  -  -   %٧٦  ٢٧
٢٣  -  -  ٧٢  -  -   %٨٢  ٢٨%   
٤١  -  -  ٧٣  -  -   %٨٨  ٢٩%   
٤٧  -  -  ٧٤  -  -   %٩٤  ٣٠%   
٨٢  -  -  ٧٥  -  -   %٩٤  ٣١%   
   %١٠٠  حمافظة  حمافظة  ٧٦  -  -   %٩٤  ٣٢
١٠٠  -  -  ٧٧  -  -   %٩٤  ٣٣%   
   %١٠٠  -  -  ٧٨  خط قاعدي  خط قاعدي   %١٠٠  ٣٤
  -  -  -  ٧٩  - خط قاعدي   %١٠٠  ٣٥
  -  -  -  ٨٠  - خط قاعدي   %١٠٠  ٣٦
  -  حمافظة  حمافظة  ٨١  -  خط قاعدي  -  ٣٧
٨٢  -  %٠  -  ٣٨  -  -  -  
  حمافظة  -  -  ٨٣  -  %٠  -  ٣٩

٨٤  -  %٠  -  ٤٠        
        ٨٥  -  %٠  حمافظة   ٤١
٨٦  -  %٠  -  ٤٢        
٨٧  -  %٠  -  ٤٣        
٨٨  -   %٥  -  ٤٤        



 ١١٤

ـ  ) ١٢( الشكل رقم    يف    اليت مت عرضها وتلخيصها    النتائج السابقة لقد أظهرت    ) ١٠(دول رقـم    واجل
استخدام إجراء املساعدة املتناقـصة     أثناء  هارة تنظيف األسنان    مل" اموعة األوىل   "  يف    الفتيات اكتساب
 نباكتـس و ) .  لثالث جلسات متتاليـة و % ١٠٠( د بنسبة جناح   احملدر املعيا، حيث حققن  تدرجيياً  

اجلدول موضح يف   جلسة ، كما هو      ) ٣٢ – ١٦( تراوحت مابني    املهارة يف عدد خمتلف من اجللسات     
  .  يف خصائصهم وظروفهم اخلاصةاموعةأفراد  وهذا يعود للفروق الفردية بني  )١١( رقم 

  

  هارةاملالكتساب اليت استغرقتها اموعة األوىل اجللسات  األيام و عدد ) :١١( جدول رقم 
  عدد اجللسات  عدد األيام  اموعة

   جلسة٣٢ ١٦  ع.نورة 

  األوىل   جلسة٢٤ ١٢  نوف

   جلسة١٦ ٨  حصة
  

جلسة وقـد    ) ٣٢(  ، يف    يوم ) ١٦( خالل  استطاعت اكتساب املهارة    " ع  . نورة  "   فالفتاة األوىل   
ملية التدريب بإصدار بعض     ، وذلك بسبب قيامها أثناء ع      "اجللسات  " كانت أكثر جمموعتها عدداً يف      

 مما اضطر   "، وعصر املعجون يف املغسلة ومسحه باليد        بلع معجون األسنان    ك "السلوكيات غري املرغوبة    
 يات السلوك ه هذ تالباحثة إىل تقدمي التنبيهات اللفظية خصوصاً يف اجللسات األوىل من التدريب حىت قل            

ة املضمضة األمر الذي ساهم يف حاجتها للتدريب ، وعودة          باإلضافة إىل شرا املاء أثناء خطو       ، تدرجيياً
"   الـتلقني اللفظـي     " ، واملستوى الثالث    " النمذجة  " الباحثة الستخدام التلقينات يف املستوى الثاين         

يف كـل مـن اجللـسات                   % ) ٥٨( وهذا بال شك أثر على تـدين نـسبة أدائهـا املـستقل إىل               
   % ) . ٦٤( بنسبة  ) ٢٣( بعد أن كانت يف اجللسة السابقة  ) ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٤( 
وقد متيـزت   . جلسة   ) ٢٤ (  يوم  يف    )١٢( خالل   اكتسبت املهارة    فقد" نوف  "  أما الفتاة الثانية     

عن قريناا يف اموعة بالدافعية الكبرية أثناء أدائها خلطوات املهارة يف مرحلة التـدريب ، وتعلمهـا                 
تؤثر على  ) نوبات صرع   (إال أا تعاين من مشاكل صحية         . ن مستويات التلقني املستخدمة     السريع م 

فقد أظهرت الكثري من استقرار نسبة األداء على مهـارة تنظيـف            . أدائها اليومي أثناء عملية التدريب      
ـ  ) ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٤( األسنان يف اجللسات التدريبية وتكرار األخطاء كما يف اجللسات         تقرت حيث اس

، و اجللـسات             % ) ١١(بنـسبة    ) ٤٩ ، ٤٨ ،   ٤٧( ، كذلك يف اجللـسات       % ) ٥( على نسبة   
بنـسبة           ) ٥٧ ،   ٥٦(، ويف اجللـستني      % ) ٥٢( استقرت نوف على نـسبة        )٥٣ ،   ٥٢ ،   ٥١( 
  .لذا فقد راعت الباحثة الوضع الصحي للفتاة أثناء عملية التدريب  % ) . ٨٨( 

  جلـسة   ) ١٦( يف  أيـام    ) ٨( مهارة تنظيف األسنان خالل     " حصة  "  الفتاة الثالثة    اكتسبت    كما
وذلك نظراً الستجاباا الـصحيحة أثنـاء        ،"  التدريبية   اجللسات" وقد كانت أقل جمموعتها عدداً يف       

لمـستويات  االنتقال بني مستويات التلقني وقلة أخطائها ، األمر الذي ساهم يف عدم رجوع الباحثة ل              
  . األكثر تلقني وزيادة اجللسات التدريبية 

  



 ١١٥

لقيامها جبميع خطوات املهارة     % ) ٨٢ ( ةفقد حصلت على نسب    ) ٧٥ (اجللسة  حيث اتضح ذلك يف     
عدا تبليل الفرشاة بقليل من املاء ، وتفريش األسنان مبختلف االجتاهات ، و املضمضة العتمادها علـى                 

يف كـل مـن     % ) ١٠٠( وزادت بذلك النسبة إىل     " التلقني اللفظي    " املستوى الثالث من التلقينات   
األداء املستقل يف مهـارة تنظيـف األسـنان بأقـل عـدد                       حققت  و ) ٧٨ ،   ٧٧  ،   ٧٦  (اتاجللس

  .من اجللسات 

باستخدام إجراء املـساعدة     الفتيات ملهارة تنظيف األسنان      اكتساباليت أكدت على     هذه النتائج       إن
إلكـساب  جراء  اإل أظهرت فاعلية استخدام  مع نتائج العديد من الدراسات اليت       تتفق  تناقصة تدرجيياً   امل

أعمارهم الزمنية ومستويات اإلعاقة لـديهم كدراسـة        باختالف   عدد من املهارات االستقاللية      األفراد
         )(Horner,Keilitz,1975 هـورنري وكيالتـز   ودراسـة   (Thomas et al,1982)  وآخـرون ثومس

للمهـارات االسـتقاللية املـستهدفة               إىل اكتساب التالميذ ذوي التخلف العقلي املتوسط         االيت أشارت 
% ) ١٠٠(بنسبة جنـاح     باستخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً و        )كالغسيل ، تنظيف األسنان     ( 

 الباحثة  ه مع ما انتهجت   يتفق وهذا   ، ومياًي) جلستني  ( عدد اجللسات التدريبية اليومية بواقع       كانت   حيث
كذلك اتفقت هذه   . أثناء تطبيقها لإلجراء من حيث عدد اجللسات التدريبية واملعيار احملدد ألداء املهارة             

      (Duran,1985) .دوريـن ، و  (Batu et al, 2004)  وآخـرون بيتـو النتيجة مع دراسة كـل مـن   
 مجيعها على فاعلية استخدام إجراء املساعدة أكدتواليت Colozzi,Pollow,1984)  ( كولوزي وبولوو

مهارات املستهدفة   األفراد ذوي التخلف العقلي املتوسط والشديد لل       املتناقصة تدرجيياً من خالل اكتساب    
   % ) . ١٠٠( بنسبة جناح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 ١١٦

  : الزمين الثابت  إجراء التأخري أثناء استخدام " اموعة الثانية " أداء  نتائج-ب

  

   :جلني   -١
    ٣ ،   ٢ ،   ١  (ات اجللـس  ط القاعدي ملهارة تنظيف األسنان يف     اخلمرحلة  لقد كان أداء جلني خالل        
                مهـارة تنظيـف األسـنان     علـى    أداء   مل تظهـر أي     أـا  خط الصفر ، حيث   مستقر على   )  ٤و  
   .  )١٣انظر الشكل رقم ( 

يف مجيـع خطـوات املهـارة                 مت استخدام مهلة التأخري الـصفري         ) ٧ ،   ٦،   ٥  (ات اجللس   وعند
يل  فرشاة األسنان ، عصر القل     أخذ معجون األسنان ، وفتح املعجون ، و       أخذ، و الوقوف أمام املغسلة    ( 

 األسـنان  ، وفتح حنفية املاء ، تبليل الفرشاة باملاء ، غلق حنفية املاء ، تفريش     من املعجون على الفرشاة     
 املضمضة ، غسل الفم اخلارجي باملـاء ، غـسل           ،  ، وفتح حنفية املاء     " فوق ، حتت ، ميني ، يسار        "

 وإعادة الفرشاة واملعجون ملكاما ، وأخرياً       ،فرشاة األسنان ، غلق حنفية املاء ، غلق معجون األسنان           
ن الفتاة تقليدها يف كـل خطـوة        حيث قامت الباحثة بأداء اخلطوات والطلب م       )جتفيف الفم باملنديل    

)  % ١٠٠( الـصحيحة امللقنـة      نـسبة االسـتجابات      بلغـت  بدون إدخال أي فاصل زمين ، وقد      
   .  % )٠(  الصحيحة غري امللقنة واالستجابات

حيث أظهرت جلني ارتفاعاً يف األداء املستقل بنـسبة          " ثواين ٤مهلة  "  استخدام   مت ) ٨( يف اجللسة     
.  وكذلك املضمضة بشكل صـحيح    ،  وفتح وغلق حنفية املاء     ،   من عصر املعجون     لتمكنها % ) ٣٥(

ت جلني فرشـاة األسـنان      أخذحيث   % ) ٤٧( ارتفعت نسبة األداء املستقل إىل       ) ٩ (ويف اجللسة   
 وجففت فمهـا     ، ت معجون األسنان  أخذفقد   ) ١٠( أما يف اجللسة    . وغسلت فمها اخلارجي باملاء     

لتمكن جلني   % ) ٧٠(  زادت نسبة األداء     ) ١١( ، ويف اجللسة      % )٥٨( ة  باملنديل وحققت نسب  
  .      واستمرت هذه النسبة باالرتفاع  وإعادة الفرشاة واملعجون ملكاما  ،من غلق معجون األسنان

وارتفعت تبليل فرشاة األسنان بقليل من املاء بدون مساعدة          ) ١٢(  اجللسة    جلني يف  استطاعت كما   
  % )٨٢( فقد ارتفعت واستقرت النسبة على       ) ١٤،   ١٣ ( تني، أما يف اجللس     % )٧٦ ( سبة إىل الن

استطاعت جلني الوقـوف أمـام       ) ١٦،   ١٥ ( تني  ويف اجللس  ، لتمكن جلني من فتح معجون األسنان     
يش األسنان  لقيام جبميع خطوات املهارة عدا تفر     ، وا املغسلة بكل استقاللية واالستعداد لتنظيف األسنان       

   .واستقرت على ذلك  % ) ٨٨( وحققت نسبة ارتفاع العلوية وكذلك غسل الفرشاة 
  متكنت من أداء مجيع خطوات املهارة عدا تفريش األسنان العلوية           )١٩،  ١٨ ،   ١٧( اجللسات   يف   أما

  .   % )٩٤( وحققت بذلك ارتفاع بنسبة " النمذجة " على التلقني الضابط الفتاة حيث اعتمدت 
 % ) ١٠٠(  املعيار احملدد الكتساب املهارة وهو       حققت جلني  ) ٢٢،   ٢١   ، ٢٠(   اتوعند اجللس 

نسبة تلك االستجابات الصحيحة للفتاة     ) ١٢(، ويوضح اجلدول رقم     دون أي مساعدة من قبل الباحثة       
  . جلني أثناء مرحلة اكتساب مهارة تنظيف األسنان  
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   خالل مرحلة اكتساب املهارة "جلني " رسم بياين يوضح استجابة الفتاة  ) : ١٣( الشكل رقم 
  

  خالل مرحلة اكتساب املهارة)جلني ( االستجابات الصحيحة للفتاة نسبة ) : ١٢( جدول رقم 
  نسبة االستجابات الصحيحة  رقم اجللسة  نسبة االستجابات الصحيحة  رقم اجللسة

٨٢  ١٤  %٠  ٥%   
٨٨  ١٥  %٠  ٦%   
٨٨  ١٦  %٠  ٧%   
٩٤  ١٧  %٣٥  ٨%   
٩٤  ١٨  %٤٧  ٩%   
٩٤  ١٩  %٥٨  ١٠%   
١٠٠  ٢٠  %٧٠  ١١%   
١٠٠  ٢١  %٧٦  ١٢ %   
١٠٠  ٢٢   %٨٢  ١٣%   

  

  : حنني  -٢
   لقد كان أداء حنني خالل جلسات تقصي اخلط القاعدي ملهارة تنظيف األسنان واليت كانـت يف                    
علـى   أداء   مل تظهر أي    أا خط الصفر ، حيث   مستقر على    ) ٢٣،   ٢٢ ،   ٢١ ،   ٢٠  ، ١  (اتاجللس

 مت اسـتخدام      )٢٦ ،   ٢٥ ،   ٢٤  (ات اجللس وعند.   )١٤انظر الشكل رقم    (  مهارة تنظيف األسنان  
 نسبة االسـتجابات    بلغت  حيث - اليت سبق ذكرها     –يف مجيع خطوات املهارة     مهلة التأخري الصفري    

مت  ) ٢٧ (اجللـسة    ويف   .  % )٠(  الصحيحة غري امللقنة     واالستجابات)  % ١٠٠( نة  الصحيحة امللق 
 حيث قامت    % )١٧ ( يف األداء املستقل بنسبة       ارتفاعاً حنني حيث أظهرت    " ثواين ٤مهلة  " استخدام  

 ) ٢٨ (اجللسة النسبة يف  ارتفعت كما. بأخذ معجون األسنان ، وفتحه ، وكذلك أخذ فرشاة األسنان           
  . لتمكن حنني من عصر قليل من معجون األسنان على الفرشاة  % )٢٣( إىل 

   
  



 ١١٨

 ) ٣٠ (اجللـسة   يف   و . لقيامها بفتح وغلق حنفية املـاء         % )٣٥( فقد كانت    ) ٢٩ (اجللسة   يف   أما
حيث استطاعت الوقوف أمام املغسلة واالستعداد لتنظيـف         % ) ٤٧ (   نسبة األداء املستقل إىل    بلغت
لقيامها بغلق معجون    % ) ٥٨ ( إىلنسبة األداء   زادت   ) ٣١  (اجللسةمث يف   . بدون مساعدة    األسنان

  . فمها باملنديل األسنان ، وجتفيف 
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   خالل مرحلة اكتساب املهارة "حنني " رسم بياين يوضح استجابة الفتاة  ) : ١٤( الشكل رقم 
  

  خالل مرحلة اكتساب املهارة) حنني( االستجابات الصحيحة للفتاة نسبة : ) ١٣( جدول رقم 
  رقم 
  اجللسة

نسبة االستجابات 
 الصحيحة

  رقم
   اجللسة

  نسبة االستجابات 
  الصحيحة

  رقم 
  اجللسة

  نسبة االستجابات
   الصحيحة

٨٨  ٤٤   %٧٠  ٣٤  %٠  ٢٤%   
٨٨  ٤٥   %٧٦   ٣٥  %٠  ٢٥%   
٨٨  ٤٦   %٧٦  ٣٦  %٠  ٢٦%   
٩٤  ٤٧   %٨٢  ٣٧  %١٧  ٢٧%   
٩٤  ٤٨   %٨٢  ٣٨  %٢٣  ٢٨%   
١٠٠  ٤٩   %٨٢  ٣٩  %٣٥  ٢٩%   
١٠٠  ٥٠   %٨٨  ٤٠  %٤٧  ٣٠%   
٩٤  ٥١   %٨٨  ٤١  %٥٨  ٣١%   
٨٨  ٤٢   %٦٤  ٣٢%       
٨٢  ٤٣   %٦٤  ٣٣%       

  

متكنت من غسل فرشاة األسـنان      حيث  )  ٣٣ ،   ٣٢ (تنييف اجللس باألداء املستقل    وتقدمت حنني     
 % )  ٧٠( ارتفعـت النـسبة إىل       ) ٣٤( ، ويف اجللسة     % ) ٦٤( نسبة  حققت   منها و  بعد االنتهاء 

لقيامها بأداء مجيع خطوات املهارة عدا تبليل فرشاة األسنان ، وتفريش األسنان واملضمضة ، و غـسل                 
     .     اعتمـدت علـى الـتلقني الـضابط          دإعادة الفرشاة واملعجون ملكاما فق     فمها اخلارجي باملاء ، و    

 ، لقيامها بأداء مجيع خطوات املهارة عـدا          % )٧٦ (  إىل حننيارتفع أداء    ) ٣٦ ،   ٣٥  (تني اجللس يف
  . تبليل الفرشاة ، وتفريش األسنان ، واملضمضة و غسل الفم 

  
  



 ١١٩

 ) ٣٩ ،   ٣٨ ،   ٣٧ ( اتاجللس  لثالث جلسات متتالية وهي    % ) ٨٢( أداؤها إىل    ارتفاع      واستمر
وغسل الفم فقد بقيـت علـى        ،   جبميع خطوات املهارة عدا تفريش األسنان ، املضمضة       نظراً لقيامها   

استمرت حنني بأداء خطـوات املهـارة بكـل        .  صحيحة ملقنة  وكانت استجاباا   ،  التلقني الضابط   
 عدا املضمضة وغسل فمها وحققت بذلك ارتفاع بنـسبة            ) ٤٢ ،   ٤١ ،   ٤٠(ات    يف اجللس استقاللية  

         اجللـسة ، وذلـك يف      % ) ٨٢  (  حدث اخنفاض يف نسبة األداء حيث وصـلت إىل         مث % ) ٨٨( 
حيث تراجع أداء حنني يف خطوة تفريش األسنان إىل االستجابة امللقنة بعد أن كانت سـابقاً                 ) ٤٣ (

  .اء املضمضة وغسل الفم بامل مستقلة يف أدائها ، باإلضافة إىل استمرار استجاباا امللقنة على خطويت
لتمكنها مـن غـسل      % ) ٨٨(  بنسبة   حننيفقد ارتفع أداء     ) ٤٦ ،   ٤٥ ،   ٤٤ (   أما يف اجللسات    

      ويف اجللـستني   .فمها باملاء ، وبقائها على االستجابات امللقنة يف خطويت املضمضة وتفريش األسـنان              
ققت بذلك نـسبة       متكنت حنني من أداء مجيع خطوات املهارة عدا خطوة املضمضة وح          )  ٤٨ ،   ٤٧ (
 )٩٤( % .   
 أداء املهارة كاملة بدون أي مـساعدة وحققـت          من) ٥٠ ،   ٤٩ (تني  خالل اجللس حنني   مث متكنت     

أظهرت اخنفاض مفـاجئ يف أداء       ) ٥١( أا يف اجللسة    إال  ،   % ) ١٠٠( بذلك معيار النجاح بنسبة     
 وقد لوحظ علـى     .ستجابة لطلب الباحثة    املضمضة وعدم اال  بلرفضها القيام    % ) ٩٤(  املهارة بنسبة   

، مما اضطر الباحثة إىل إيقاف اجللسات التدريبية هلذا املـستوى           حنني املرض والتعب منذ بداية اجللسة       
مراعية بذلك اخلصائص العامة للفتاة وعامل التعب الذي اعترض عملية التدريب ، واحلفاظ على صدق               

 تلك االستجابات الصحيحة للفتاة حـنني       نسبة) ١٣( رقم   ويوضح اجلدول . تطبيق إجراءات الدراسة    
  .أثناء مرحلة اكتساب مهارة تنظيف األسنان  

  

   :س  . نورة  -٣

     لقد كان أداء نورة خالل جلسات تقصي اخلط القاعدي ملهارة تنظيف األسنان واليت كانـت يف                    
 أداء  مل تظهر أي    أا ر ، حيث  خط الصف مستقر على    ) ٥٢ ،   ٥١ ،   ٥٠ ،   ٤٩ ،   ٢٠ ،   ١  (اتاجللس
           ) ٥٥ ،   ٥٤ ،   ٥٣  (ات اجللـس  وعنـد  .  )١٥انظر الـشكل رقـم      (  مهارة تنظيف األسنان  على  

 حيث بلغـت نـسبة   - اليت سبق ذكرها –مت استخدام مهلة التأخري الصفري يف مجيع خطوات املهارة  
عند اجللسة    % ) .٠( يحة غري امللقنة    واالستجابات الصح  % ) ١٠٠( االستجابات الصحيحة امللقنة    

  % )٥٢( ارتفاعاً يف األداء املستقل بنـسبة        نورةحيث أظهرت    " ثواين ٤مهلة  " مت استخدام    ) ٥٦( 
لوقوفها أمام املغسلة واالستعداد لتنظيف األسنان ، وأخذ املعجون وفتحه ، وغلقـه وأخـذ الفرشـاة                   

 قيامهـا    )٥٧ ( اجللـسة    هذه اخلطوات وأضافت عليها يف    واستمرت بأداء   . وفتح وغلق حنفية املاء     
 وزادت نـسبة األداء يف     . % ) ٥٨( باملضمضة ، وجتفيف فمها باملنديل حمققة بذلك ارتفاع بنـسبة           

هذا وقد تراجعـت    .  وذلك لقيامها بغسل فمها اخلارجي باملاء         % )٦٤( فقد بلغت    ) ٥٨ (اجللسة  
يف خطوة غلق املعجون عن األداء املستقل العتمادها علـى           ) ٥٨،   ٥٧( نورة يف اجللستني السابقتني     



 ١٢٠

التلقني الضابط ، وهذا مل يؤثر بطبيعة احلال على استمرار ارتفاع نسبة أداءها يف تلك اجللستني ، فقـد                   
  . % ) ٧٠ ( اخلطوة بكل استقاللية حمققة بذلك نسبة    بأداء تلك )٥٩ (اجللسة قامت يف 

لقيامها بعصر قليل من املعجون علـى        % ) ٧٦( بنسبة   ) ٦٠ (اع يف اجللسة     كذلك استمر االرتف   
لتمكنـها مـن    % ) ٨٢( فقد استقرت النسبة على  ) ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١ (أما يف اجللسات    .  الفرشاة  

وذلك لقيـام    % ) ٨٨( إىل   ) ٦٤ (اجللسة  يف  النسبة   مث ارتفعت    .إعادة الفرشاة واملعجون ملكاما     
نسبة األداء املستقل   زادت  ومع ذلك    .خطوات املهارة عدا تفريش األسنان وغسل الفرشاة        نورة جبميع   

 حيث استقرت هذه النسبة يف هذه اجللسات الثالثة        % ) ٩٤ ( إىل ) ٦٧ ،   ٦٦ ،   ٦٥ (  اتيف اجللس 
   .اليت متكنت خالهلا نورة من أداء مجيع اخلطوات عدا خطوة تفريش األسنان 

ـ    ) ٧٠ ،   ٦٩ ،   ٦٨  (ات اجللس يف % ) ١٠٠(  ر احملدد  املعيا نورةحققت    و دون أي  بأداء املهارة ب
نسبة تلك االستجابات الصحيحة للفتاة نـورة أثنـاء مرحلـة           ) ١٤(ويوضح اجلدول رقم     . مساعدة

  .اكتساب مهارة تنظيف األسنان  
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   خالل مرحلة اكتساب املهارة "س . نورة " بة الفتاة رسم بياين يوضح استجا ) : ١٥( الشكل رقم 
  

  خالل مرحلة اكتساب املهارة)س .نورة ( نسبة االستجابات الصحيحة للفتاة :  )١٤( جدول رقم 
  نسبة االستجابات الصحيحة  رقم اجللسة  نسبة االستجابات الصحيحة  رقم اجللسة
٨٢  ٦٣  %٠  ٥٣%   
٨٨  ٦٤  %٠  ٥٤%   
٩٤  ٦٥  %٠  ٥٥%   
٩٤  ٦٦  %٥٢  ٥٦%   
٩٤   ٦٧  %٥٨  ٥٧%   
١٠٠  ٦٨  %٦٤  ٥٨%   
١٠٠  ٦٩  %٧٠  ٥٩%   
١٠٠   ٧٠  %٧٦  ٦٠%   
٨٢  ٦١%       
٨٢   ٦٢%       

  
  



 ١٢١
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  أثناء استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت" للمجموعة الثانية  "نسبة االستجابات الصحيحة ) : ١٦( شكل رقم  
  

  
  
  



 ١٢٢

  التأخري الزمين الثابت باستخدام إجراء  على مهارة تنظيف األسنان التدريبملخص بيانات ) : ١٥( جدول رقم 

  

  
  
  

  س.نورة   حنني  جلني  رقم اجللسة  س.نورة   حنني  جلني  رقم اجللسة
  -   %٨٨  -  ٤٥  خط قاعدي  خط قاعدي  خط قاعدي  ١
  -   %٨٨  -  ٤٦  -  - خط قاعدي  ٢
  -   %٩٤  حمافظة  ٤٧  -  - خط قاعدي  ٣
  -   %٩٤  -  ٤٨  -  - خط قاعدي  ٤
  خط قاعدي   %١٠٠  -  ٤٩  -  -   %٠  ٥
 خط قاعدي   %١٠٠  -  ٥٠  -  -  %٠  ٦
 خط قاعدي   %٩٤  -  ٥١  -  -  %٠  ٧
  خط قاعدي  -  حمافظة  ٥٢  -  -  %٣٥    ٨
٠  -  -  ٥٣  -  -  %٤٧  ٩%   
٠  -  -  ٥٤  -  - % ٥٨  ١٠%  
٠  -  -  ٥٥  -  -  %٧٠  ١١%  
   %٥٢  حمافظة  -  ٥٦  -  -  %٧٦  ١٢
   %٥٨  -  حمافظة  ٥٧  -  -   %٨٢  ١٣
٦٤  -  -  ٥٨  -  -  %٨٢  ١٤%   
٧٠  -  -  ٥٩  -  -  %٨٨  ١٥%   
٧٦  -  -  ٦٠  -  -   %٨٨  ١٦%  
  %٨٢  حمافظة  -  ٦١  -  -   %٩٤  ١٧
   %٨٢  -  حمافظة  ٦٢  -  -   %٩٤  ١٨
٨٢  -  -  ٦٣  -  -   %٩٤  ١٩%  
  %٨٨  -  -  ٦٤  خط قاعدي  خط قاعدي   %١٠٠  ٢٠
  %٩٤  -  -  ٦٥  - خط قاعدي   %١٠٠  ٢١
  %٩٤  حمافظة  -  ٦٦  - خط قاعدي   %١٠٠  ٢٢
   %٩٤  -  حمافظة  ٦٧  -  خط قاعدي  -  ٢٣
١٠٠  -  -  ٦٨  -   %٠  -  ٢٤%   
١٠٠  -  -  ٦٩  -  %٠  -  ٢٥%   
١٠٠  -  -  ٧٠  -  %٠  -  ٢٦%   
  -  حمافظة  -  ٧١  -   %١٧  حمافظة  ٢٧

  -  -  حمافظة  ٧٢  -   %٢٣  -  ٢٨
٧٣  -   %٣٥  -  ٢٩  -  -  -  
٧٤  -   %٤٧  -  ٣٠  -  -  -  
  حمافظة  -  -  ٧٥  -   %٥٨  -  ٣١
  -  حمافظة  -  ٧٦  -   %٦٤  حمافظة  ٣٢
٧٧  -   %٦٤  -  ٣٣        
٧٨  -   %٧٠  -  ٣٤        
٧٩  -  %٧٦  -  ٣٥        
٨٠  -  %٧٦  -  ٣٦        
        ٨١  -   %٨٢  حمافظة  ٣٧
٨٢  -  %٨٢  -  ٣٨        
٨٣  -  %٨٢  -  ٣٩        
٨٤  -  %٨٨  -  ٤٠        
٨٥  -  %٨٨  -  ٤١        
        ٨٦  -  %٨٨  حمافظة  ٤٢
٨٧  -  %٨٢  -  ٤٣        
٨٨  -   %٨٨  -  ٤٤        



 ١٢٣

ـ  و ) ١٦(  الشكل رقم    يفتلخيصها  و أظهرت النتائج السابقة اليت مت عرضها          )١٥( دول رقـم    اجل
 األسنان أثناء استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت        ملهارة تنظيف " اموعة الثانية   "  اكتساب الفتيات يف  

حصلت  فقد "حنني "   الفتاة ، أما  % ) ١٠٠(نسبة جناح    " س. جلني ، نورة    "  الفتاتان   حققتحيث  
      اكتسنب املهارة يف عدد خمتلف من اجللسات تراوحـت بـني           هذا وقد     % ) .٩٤(  نسبة جناح على  

أفراد وهذا يعود للفروق الفردية بني       ) ١٦( يف اجلدول رقم    وضح   م كما هو . جلسة   ) ٢٨ – ١٨( 
  .  يف خصائصهم وظروفهم اخلاصةاموعة

  

  عدد األيام واجللسات اليت استغرقتها اموعة الثانية الكتساب املهارة ) : ١٦( جدول رقم 
  عدد اجللسات  عدد األيام  اموعة

   جلسة١٨  ٩  جلني

  الثانية   ةجلس٢٨ ١٤  حنني

   جلسة١٨ ٩  س. نورة 
     

وقد أظهرت استجابات   . جلسة   ) ١٨(  يف   أيام ) ٩( خالل  اكتسبت املهارة   " جلني  " فالفتاة األوىل       
حيث اتضح ذلك يف ارتفـاع نـسبة اسـتجاباا          . جيدة أثناء التدريب على مهارة تنظيف األسنان        

 التدريب مقارنة بقريناـا أـا تـأخرت يف          الصحيحة غري امللقنة ، مع ذلك فقد لوحظ عليها أثناء         
حيث كانت تبتعد وتقـف جبانـب       " الوقوف أمام املغسلة    " االستجابة على اخلطوة األوىل للمهارة        

تفضل االبتعاد عـن   املغسلة رغم تلقينها من قبل الباحثة ، ولعل هذا يعود إىل أن جلني  من الفتيات اليت                  
  .  ون أن يؤثر ذلك على أداء املطلوب منها  واالقتراب منهم دمشاركة اآلخرين

جلسة حيث كانت    ) ٢٨( يوم ، يف     ) ١٤( فقد اكتسبت املهارة خالل     " حنني  "  أما الفتاة الثانية      
يف جلـستني   % ) ١٠٠(  وقد حققت املعيار احملدد للمهـارة  ." اجللسات " أكثر جمموعتها عدداً يف   

 لعدم قيامهـا     % )٩٤ ( ةفقد اخنفض أدائها بنسب    ) ٥١( الثالثة  أما اجللسة   ،    )٥٠ ،   ٤٩ (متتاليتني  
لتعرضها اية اجللسات التدريبية لعارض صحي أثر على إكماهلا نسبة النجاح            وذلك نظراً باملضمضة ،   

ـ   املطلوبة يف اجللسة الثالثة ، وبسبب سوء حالتها الصحية والنفسية وعدم استجابتها                 ا للمحيطني حوهل
  اجللسات التدريبيـة   اضطرت الباحثة إىل إيقاف      ، ) ، املعلمة ، احلاضنة ، األخصائية النفسية         الباحثة( 

، وذلك كي ال تتأثر نتائجها       متابعة نتائج اكتساا للمهارة من خالل جلسات تقصي احملافظة           ةوحماول
علـى التطبيـق املـنظم      ، باإلضافة إىل حمافظة الباحثة      ) التعب واملرض   ( اجليدة بعامل املتغري الطارئ     

"      س  . نـورة   " خلطوات استخدام تصميم التقصي املتعدد  حيث كانت قرينتها الثالثة يف جمموعتـها                
حققت فيهـا        -التاسعة واألربعني  -يف مرحلة تقصي اخلط القاعدي الذي مت البدء به منذ أول جلسة             

    % ) . ١٠٠( املعيار احملدد ) حنني ( 
  
  
  



 ١٢٤

أثناء اجللسات التدريبية عدم قيامها بأداء خطـوة املضمـضة          " حنني"حظت الباحثة على      هذا وقد ال  
باستقاللية رغم قدرا ، ولعل ذلك يعود إىل شعور حنني بالضيق جراء إدخال كمية من املـاء لفمهـا    

" نني  ح" ، وقد اكتشفت الباحثة ذلك من خالل مالحظة         )  التقيؤ( وإخراجه مما يثري لديها الرغبة إىل       
  . يف مواقف التنظيف اليومي مع احلاضنة يف مرحلة التعميم 

وكانت  . جلسة ) ١٨( أيام ، يف     ) ٩( اكتسبت املهارة خالل    فقد  " س  . نورة  "    أما الفتاة الثالثة      
وهذا يعود إىل اسـتيعاب الفتـاة       . رغم نشاطها الزائد منضبطة يف أداء خطوات املهارة بشكل منظم           

ء التأخري الزمين الثابت ، وارتياحها لعملية التدريب املعتمدة على ضبط الوقت وانتظـار              خلطوات إجرا 
  .  املعزز املقدم من الباحثة 

        هذا وقد اتفقت النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة مـع نتـائج العديـد مـن الدراسـات                       
     ، وجـريفن ) (Snell,1989سـنيل  ، و ) Schuster et al,1988(  وآخـرون شوسـتري  كدراسـة  

 وآخـرون  فسكوس و (Wolery et al , 1991) ولريي وآخرون  ، )(Griffen et al,1992 وآخرون 
(Fiscus et al,2002)وجـــريفنس ، وكـــولن  )Collins,Griffen,1996(رول وتاســـو ،  

Rule,Tso,1999)(   ،  الـزمين   فاعلية استخدام إجراء التـأخري    مجيع هذه الدراسات على     أكدت  حيث 
 عدد من املهارات االستقاللية باختالف       والشديد الثابت إلكساب األفراد ذوي التخلف العقلي املتوسط      

ونترلنـق  كذلك أكدتا دراسـيت       .  % ) ١٠٠( أعمارهم الزمنية ، وحتقيق املعيار احملدد بنسبة جناح         
 الدراسـة   توصلت إليهما  )(Wall,Gast,1997 وول وجاست،  Winterling et al, 1992)(وآخرون 

   .أثناء استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت" كتلقني ضابط "  أسلوب  النمذجة جناحاحلالية من 
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  : إجابة السؤال الثاين :  ثانياًً 
حتفـاظ  ما مدى فاعلية استخدام إجرائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً والتأخري الـزمين الثابـت يف ا              

     ؟ املكتسبةالفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط والشديد ببعض املهارات االستقاللية
 تنظيف األسنان ، وذلك من مهارةمكانية احملافظة على إلإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بقياس    

للمعيار  فتاة   ق فيها  حتق جلسة) ثالث   (  من  تبدأ جلسات ) ٤( خالل إجراء جلسات تقصي بعد كل         
  .  جلسات متتالية  خالل ثالث % ١٠٠احملدد مسبقاً 

من الفتيات اللـوايت       "للمجموعة األوىل " ولقد أظهرت نتائج قياس االحتفاظ مبهارة تنظيف األسنان           
 فتاة، حيث حققت ال    % ) ١٠٠( نسبة    ب اًمت تدريبهن باستخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً جناح       

        فقـد حققتـها يف     ) نـوف   (  الثانية   فتاةجلسات ، أما ال    ) ٩( هذه النسبة يف    ) ع  . نورة   (  ىلاألو
  ) . جلسة واحدة ( واليت حققت هذه النسبة يف ) حصة (   الثالثة فتاة الجلسات ، وأخرياً ) ٤( 
زمين الثابت يف عملية تدريبـهن       مت استخدام إجراء التأخري ال     من الفتيات اللوايت  "  اموعة الثانية " أما    

      استجابات صحيحة مـستقلة بنـسبة     ) جلني  (  األوىل   فتاةالعلى مهارة تنظيف األسنان ، فقد أظهرت        
  .جلسات  ) ١٠( وذلك يف ،  % ) ١٠٠( 
جلسات حمافظة تباينت خالهلا نسبة االسـتجابات        ) ٥ (  أجريت هلا ) حنني  (  الثانية   فتاةال كذلك   

 منـذ  فتاةوهذا يعود لتأثري التعب املفاجئ لل  % ) ٦٤) ( اجللسة األوىل   (  ، حيث كانت يف   الصحيحة  
     % ) ٩٤( فقد ارتفعت نـسبة اسـتجابتها الـصحيحة إىل          ) اجللسة الثانية   ( اكتساا للمهارة ، أما     

حيـث   اخلطوة املتعلقة باملضمـضة      عداحيث استطاعت القيام جبميع خطوات مهارة تنظيف األسنان         
 ويف اجللسات الثالثة    . من تعب سبب مباشر يف ذلك        فتاةرفضت القيام بذلك ، ولعل ما كانت تعانيه ال        

   % ) . ١٠٠(  بنسبة   اخلامسة أظهرت استجابات صحيحة مستقلة و الرابعة و
على  % ) ١٠٠(  حققت فيها نسبة  )  جلسة واحدة (فقد أجريت هلا    ) س  . نورة  (  الثالثة   فتاةالأما    

 االستجابات الصحيحة خالل مرحلة احملافظـة       نسبة ) ١٧( ويوضح اجلدول رقم    . املهارة املستهدفة   
  . للمجموعتني " تنظيف األسنان " على املهارة املكتسبة 

على االحتفاظ باملهـارة املكتـسبة       " اموعة األوىل   " لنتائج السابقة قدرة الفتيات يف       ا أظهرتلقد   
ـ  ) ٤( وذلك بعد كل                        جلميـع فتيـات اموعـة      سات ، حيـث كانـت نـسبة االحتفـاظ         جل

 اسـتطاعة    وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات اليت توصلت إىل           .  % ) ١٠٠( األوىل  
اء  االحتفاظ باملهارات املكتسبة أثناء استخدام إجـر       ذوي التخلف العقلي املتوسط والشديد من     األفراد  
  دورين وCuvo et al,1978  )(  كوفو وآخرونكدراسة  % ) ١٠٠( اعدة املتناقصة تدرجيياً بنسبة املس

 (Duran,1985) وآخرون ثومس، وكذلك دراسة (Thomas et al,1982)  اليت أظهرت متكن التالميذ 
     . % )٩٥( بنسبة جناح ولكن املتوسط من االحتفاظ مبهارة الغسيل ذوو التخلف العقلي 
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   االستجابات الصحيحة خالل مرحلة احملافظة على املهارة املكتسبة للمجموعتني نسبة )  : ١٧( جدول رقم  

     

 من احملافظة على مهارة تنظيـف األسـنان بنـسبة           ن الفتيات  اموعة الثانية متك      كما أظهرت نتائج  
املتباينة علـى   " حنني  "  هذا وقد ظهر تأثري نتائج الفتاة الثانية         . % ) ١٠٠ - % ٦٤( حت بني   تراو

السـتمرار   % ) ٦٤( حيث كانت نسبة احتفاظها يف اجللسة األوىل        ،  النسبة العامة الحتفاظ اموعة     
  من التعـب     وقد الحظت الباحثة بعد مرور  أسبوعني      . التعب الطارئ عليها أثناء مرحلة االكتساب       

 جلسات احتفاظهـا    نتائجعلى   انطبع ذلك حيث  تدرجيياً  " حنني   "  أداء وإاء جلسات التدريب حتسن   
 الرابعة واخلامسة فقـد     والثالثة  سات   اجلل  يف أما ،    % )٩٤(   يف اجللسة الثانية نسبة      وحتقيقهاباملهارة  

   . بكل استقاللية  املهارة مجيع خطواتلقيامها بأداء % ) ١٠٠ ( زادت النسبة إىل
  وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات اليت استخدمت إجراء التأخري الزمين الثابت يف                
إكساب العديد من املهارات االستقاللية حيث حقق األفراد موضع الدراسة نـسب حمافظـة مرتفعـة                

شوسـتر   ، وWinterling et al, 1992 )( وآخـرون ونترلنق ومتباينة ، حيث أظهرت دراسة كل من 
 وآخـرون فـسكوس  ، (Gast et al,1992)  وجاست وآخرون ) Schuster,Griffen,1991( وجريفن

(Fiscus et al ,2002)  كولنس وجريفن، و )Collins,Griffen,1996( حتقيق التالميذ موضع الدراسة  
فقـد  ( Griffen et al,1992)  وآخـرون  جريفنأما دراسة  % ) . ١٠٠( نسبة حمافظة وصلت إىل  

أمـا شوسـتري وآخـرون                   .  % ) ٩٥(  املهارة املـستهدفة  بنـسبة          ىأظهرت حمافظة التالميذ عل   
 )Schuster et al,1988( فقد حافظوا أفراد عينة دراستهم على مهارة إعداد الطعام بنسبة  )٨٥ ( % 

إىل طبيعة وعدد املهارات املـستهدفة بالتـدريب      إن هذا التباين يف نسبة االحتفاظ بني الدراسات يعود          
 وهذا بال شك    أكثر من مهارة يف عملية التدريب ،      حيث لوحظ قيام الباحثون بتدريب أفراد العينة على         

  .اثر على تقليل نسبة احتفاظ التالميذ بتلك املهارات املستهدفة 
  
  
  

  إجراء التأخري الزمين الثابت  إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً
  س. نورة   حنني   جلني   حصة   نوف   ع.نورة 

  النسبة  اجللسة  النسبة  اجللسة  النسبة اجللسة  النسبة اجللسة  النسبة  اجللسة  النسبة  اجللسة
١٠٠  ٧٥   %٦٤   ٥٦    %١٠٠  ٢٧   %١٠٠  ٨٣   %١٠٠  ٦٦    %١٠٠  ٤١%    
٩٤  ٦١   %١٠٠  ٣٢      %١٠٠  ٧١   %١٠٠  ٤٦%       
١٠٠  ٦٦    %١٠٠  ٣٧       %١٠٠  ٧٦   %١٠٠  ٥١%      
١٠٠  ٧١   %١٠٠  ٤٢       %١٠٠  ٨١   %١٠٠  ٥٦%      
١٠٠   ٧٦    %١٠٠  ٤٧          %١٠٠  ٦١%      
١٠٠  ٥٢           %١٠٠  ٦٦%           
١٠٠  ٥٧           %١٠٠  ٧١%            
١٠٠  ٦٢           %١٠٠  ٧٦ %          
١٠٠  ٦٧           %١٠٠  ٨١%            
           ١٠٠  ٧٢%           
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  :  إجابة السؤال الثالث :ثالثاً 
ائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً والتأخري الزمين الثابت يف تعميم الفتيات          ما مدى فاعلية استخدام إجر    

   ذوات التخلف العقلي املتوسط والشديد لبعض املهارات االستقاللية يف املواقف األخرى ؟
أسابيع من اكتـساب الفتيـات للمهـارة         ) ٣( بعد مرور   لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة          

 مبمـتحن    استعانت الفتيات للمهارة ، حيث   تعميم  بيانات   عليها مبالحظة وتسجيل  افظة  احملاملستهدفة و 
 مشاركة يف عملية القياس أو تطبيـق         هلا  مل تكن  واليت،   ) فتاةكل  ل  الرعاية الشخصية  حاضنة(خارجي  

دون ون   بالفرشاة واملعج  األسنانتنظيف  فتاة القيام ب   تطلب من كل  قد أبلغتها الباحثة أن     ، و اإلجراءات  
وقد تعمدت الباحثة   . وذلك بعد وجبة الغداء ويف دورة املياه اخلاصة بكل مهجع           ،   أي مساعدة    تقدمي

، دف مراقبة أداء واستجابة الفتيات مع أشـخاص آخـرين           " خارج دورة املياه    " املالحظة من بعد    
  . غريها ، والتأكد من الرصد الدقيق خلطوات تنظيف األسنان 

 تعمـيم  مهـارة      من) ع ، نوف ، حصة      . نورة  ( طاعت الفتيات يف اموعة األوىل       است   هذا وقد 
فقـد بلغـت       " نوف وحصة " ، أما    % ) ٨٢(   على نسبة      "نورة"تنظيف األسنان حيث حصلت       

   .  لكل منهما % )٩٤ ( نسبة تعميمهما للمهارة 
 تعميم مهـارة تنظيـف      استطعن) س   . جلني ، حنني ، نورة     (  الفتيات يف اموعة الثانية        وكذلك
عممت املهارة بنـسبة                نورة  ، أما    % ) ٩٤( على نسبة   " وحننيجلني   "  كل من  حصلتفقد  األسنان  

نسبة االستجابات الصحيحة خالل مرحلة تعميم املهـارة         ) ١٨(  ويوضح اجلدول رقم  .  % ) ٨٨( 
   .املكتسبة للفتيات يف اموعتني 

            
  نسبة االستجابات الصحيحة خالل مرحلة تعميم املهارة املكتسبة  للمجموعتني  ) :١٨( جدول رقم 

  نسبة التعميم  العينة  اموعة

   %٨٢  ع. نورة  ١
   %٩٤  نوف ٢

  
  األوىل

   %٩٤  حصة ٣  )إجراء املساعدة املتناقصة تدرجييا (
   %٩٤  جلني ١
   %٩٤  حنني ٢

 
  الثانية

  )إجراء التأخري الزمين الثابت(
   %٨٨  س. نورة  ٣  

  
 مهارة تنظيف األسنان   تعميم  من  " اموعتني  "  يف    الفتيات اإلمكانية لدى لقد أظهرت هذه النتائج         

مما يؤكد على فاعلية استخدام إجرائّـي املـساعدة املتناقـصة            بشكل مناسب وبنسب جناح مرتفعة  ،      
 باسـتخدام   ن مت تدريبه  اللوايت " اموعة األوىل "  فتيات   متكنتحيث  . تدرجيياً والتأخري الزمين الثابت     

  .  % ) ٩٤ - % ٨٢ ( بنيإجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً من تعميم املهارة بنسبة تراوحت 



 ١٢٨

وتعد أقل نسبة يف جمموعتها ، نظراً لقيامها         % ) ٨٢(   تعميمنسبة  " ع  . نورة  " فتاة    حققت ال   فقد  
دامها ، وكذلك مل تعـد       وعدم غسل الفرشاة بعد استخ      على الفرشاة ،   كبرية من املعجون  بعصر كمية   

 % ) ٩٤( تعميم  نسبة  حققتا  " نوف وحصة   "  فتاتانالأما   . داخل الكوب    ملكااالفرشاة واملعجون   
دون   عدا املضمضة اليت قامـت بأدائهـا       خطوات املهارة أداء مجيع   ب وسبب ذلك يعود إىل قيام نوف     

 عـدا أما حصة فقد قامت بأداء مجيع اخلطـوات         . وإمنا عن طريق حتريك فمها خارجياً       ،  ال املاء   إدخ
 ومل تظهر استجابة صحيحة رغم      ،إعادة الفرشاة واملعجون ملكاما حيث اكتفت برميها فوق املغسلة          

  .طلب احلاضنة هلا بإعادا داخل الكوب 
   من تعميم مهارة تنظيـف األسـنان بنـسبة تراوحـت                " اموعة الثانية "  الفتيات يف    كما متكنت    

بقيامها جبميع   % ) ٩٤( نسبة تعميم   " جلني  " حيث حققت الفتاة األوىل      % ) ٩٤ -  %٨٨( بني  
 الفتاة الثانية   كذلك حصلت  .خطوات تنظيف األسنان ، عدا اخلطوة اخلاصة بتبلبل فرشاة األسنان باملاء            

فقد أظهرت استجابة جيدة على مجيع خطوات املهارة ، عـدا            % ) ٩٤ (  نسبة تعميم   على "حنني  " 
س . نورة  " لثالثة     الفتاة ا  أخرياو. اخلارجي باملاء   اكتفت بإخراج املعجون ومسح الفم      املضمضة حيث   

يف تعميم املهارة حيث أدت مجيع خطوات املهارة عـدا غـسل الفرشـاة                % ) ٨٨( حققت نسبة   " 
  .ملناسب وإعادا ملكاا ا

   وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات اليت استخدمت إجـراء التـأخري الـزمين الثابـت                         
 )Schuster et al, 1988(  وآخـرون شوستري يف التدريب على عدد من املهارات االستقاللية كدراسة 

، بينمـا    % )٩٩ –%  ٩٤( تراوحت بني  مهارة إعداد الطعام حيث حقق التالميذ نسبة تعميم على   
 الذين مت تدريبهم على نفس املهـارة  ) (Griffen et al ,1992 وآخرون جريفنحقق التالميذ يف دراسة 

 فقد متكن التالميذ    ) Schuster,Griffen,1991( شوستر وجريفن  ، أما دراسة     % ) ٩٥( نسبة تعميم     
   . % ) ٨١ (بنسبة مهارة حتضري املشروبات من تعميم 
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  : إجابة السؤال الرابع : رابعاً 
أي اإلجراءين أكثر فاعلية يف إكساب الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط والـشديد لـبعض               
املهارات االستقاللية إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً أو إجراء التأخري الزمين الثابت من حيث عدد              

       ونسبة األخطاء ؟ ،زمنية املستغرقة يف اكتسااحماوالت اكتساب املهارة ، والفترة ال
   ي املساعدة املتناقصة تدرجيياً     باستخالص نتائج استخدام إجرائّ    لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة       

 واملدة الزمنية   - اجللسات   -و التأخري الزمين الثابت ، وذلك من حيث عدد حماوالت اكتساب املهارة             
  .كتساا ، ونسبة األخطاء املستغرقة يف ا

  

  نتائج استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً ) : ١٩( جدول رقم 

  

   )١٩( موضح يف اجلدول رقـم      يظهر من نتائج استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً كما هو              
ـ  ) ١٦( قد استطاعت اكتساب مهارة تنظيف األسـنان خـالل          " ع  . نورة  "  األوىل   فتاةالأن      اًيوم

        جلـسة   ) ٣٢(  أصبح عدد جلسات اكتساا للمهارة       حيث مت تدريبها بواقع جلستني يومياً ، وبذلك       
       الثالثـة   فتاةالجلسة ، وأخريا     ) ٢٤( فقد متكنت من اكتساب املهارة خالل       " نوف  "  الثانية   فتاةالأما  
  .جلسة اكتساب املهارة املستهدفة  ) ١٦( اليت استطاعت خالل " حصة " 
دقيقـة    ) ٢٨٨( يف اكتساب املهارة فقد كانت      " ع  .نورة  " تها   وبالنسبة للمدة الزمنية اليت استغرق     

 ) ١٦٨( فقد اسـتغرقت    " نوف  " أما  . دقائق   ) ٩( جلسة  ومدة كل جلسة       ) ٣٢( وذلك خالل   
اليت استغرقت مدة اكتساا    " حصة  " وأخريا  . دقائق   ) ٧( جلسة ومدة كل جلسة      ) ٢٤( دقيقة يف   
واموع الكلـي للوقـت   . دقائق  ) ٦(جلسة ، ومدة كل جلسة    ) ١٦(  دقيقة يف    ) ٩٦( للمهارة  

  . دقيقة  ) ٥٥٢( الذي استغرقته اموعة األوىل الكتساب املهارة املستهدفة بلغ 
 أخطاء متكـررة     كانت معظمها  أما نسبة األخطاء احلاصلة أثناء اكتساب مهارة تنظيف األسنان فقد           

         نـسبة أخطـاء      كانـت ، حيث     الرجوع للمستوى األكثر تلقيناً     مما أدى إىل   الفتاةلثالث مرات من    
بني جمموعتـها حيـث     نسبة األخطاء   األعلى يف   واليت كانت   " نوف  "  أما   ، % ) ٢" ( ع  . نورة  " 

 املـستوى األول مـن      –للتلقني اجلسدي   " ، وذلك يعود إىل رجوعها       % ) ٤( بلغت نسبة أخطائها    
املستوى الثاين مـن التسلـسل       –النمذجة  "  استجابتها السابقة باستخدام     رغم " –التسلسل اهلرمي   

فقد كانت أقل جمموعتها نسبة     " حصة  " أما  . مما زاد نسبة األخطاء يف اجللسات التدريبية         " –اهلرمي  
فقـد      اموع الكلي جلميع أخطاء اموعـة        أما    % ) .١ (  نسبة أخطائها    يف األخطاء حيث بلغت   

   % ) .٧(  بلغ 
  

  نسبة األخطاء   للجلساتاملدة الزمنية  مدة كل اجللسة  اجللساتعدد   العينة  م
   %٢  د . ٢٨٨  د.  ٩  ٣٢  ع. نورة   ١
   %٤  د .١٦٨  د.  ٧  ٢٤  نوف  ٢
   %١  د . ٩٦  د.  ٦  ١٦  حصة  ٣

   %٧  د . ٥٥٢  -   جلسة٧٢  وع الكليام
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  نتائج استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت) : ٢٠( جدول رقم 

  

       أما نتائج استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت فقد ظهرت كمـا هـو موضـح يف اجلـدول                            
أيام   ) ٩( من اكتساب مهارة تنظيف األسنان خالل         " جلني  "  األوىل   الفتاةفقد استطاعت   ) ٢٠( رقم  

جلسة  ) ١٨( ساا للمهارة   حيث مت تدريبها بواقع جلستني يومياً ، وبذلك أصبحت عدد جلسات اكت           
 الثالثـة         الفتاةجلسة ، وأخرياً     ) ٢٨( فقد متكنت من اكتساب املهارة خالل       " حنني  "  الثانية   الفتاةأما  
  .جلسة اكتساب املهارة املستهدفة  ) ١٨( اليت استطاعت خالل " س . نورة " 
دقيقـة    ) ١٢٦( ساب املهارة فقـد كانـت       يف اكت " جلني  "  وبالنسبة للمدة الزمنية اليت استغرقتها        

 ) ٢٥٢( فقد اسـتغرقت    " حنني  " أما  . دقائق   ) ٧( جلسة  ومدة كل جلسة       ) ١٨( وذلك خالل   
رقت مـدة   اليت اسـتغ  " س  . نورة   " وأخرياً. دقائق   ) ٩( جلسة ومدة كل جلسة      ) ٢٨( دقيقة يف   

واموع الكلي  . دقائق   ) ٦(دة كل جلسة    جلسة ، وم   ) ١٨( دقيقة يف    ) ١٠٨( اكتساا للمهارة     
  .  دقيقة ) ٤٨٦(  بلغ مهارة تنظيف األسنانللوقت الذي استغرقته اموعة الثانية الكتساب 

أما نسبة األخطاء احلاصلة أثناء اكتساب مهارة تنظيف األسنان فقد كانت معظمها  أخطاء استجابة                 
نسبة األعلى يف   فقد كانت    % ) ٣" ( حنني  " أما    ،   % ) ١( نسبة أخطاء   " جلني  " حيث أظهرت   

    واموع الكلي جلميع أخطـاء اموعـة        % ) . ١"  (س  . نورة  " وأخرياً  . بني جمموعتها   األخطاء  
   % ) .٥( بلغ  

  

   إجرائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً والتأخري الزمين الثابت استخدام   مقارنة نتائج) :٢١(جدول رقم 

  
  
  
  
  
  

  نسبة األخطاء   للجلساتاملدة الزمنية  مدة اجللسة  اجللسات  العينة  م
   %١  د . ١٢٦  د.  ٧  ١٨  جلني  ١
   %٣  د . ٢٥٢  د.  ٩  ٢٨  حنني  ٢
   %١  د . ١٠٨  د.  ٦  ١٨  س. نورة   ٣

   %٥  د . ٤٨٦  -   جلسة٦٤  اموع الكلي

نسبة األخطاءجمموع   املدة الزمنيةجمموع   عدد حماوالت اكتساب املهارة  اإلجراء موعةا  
  األوىل

  
   %٧   د٥٥٢   جلسة٧٢ املساعدة املتناقصة تدرجيياً

  الثانية

  
   %٥   د٤٨٦   جلسة٦٤  التأخري الزمين الثابت
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ياً ، والتأخري الزمين الثابت كما هـو        ي املساعدة املتناقصة تدرجي   وباملقارنة بني نتائج استخدام إجرائّ       
 أن اموعة األوىل اليت مت تدريبها باستخدام  إجـراء املـساعدة             ظهر ) ٢١( يف اجلدول رقم    موضح  

ـ  ، وجمموع جلسة   ) ٧٢( املتناقصة تدرجيياً بلغ عدد جمموع حماوالا الكتساب املهارة                   دة زمنيـة  امل
     % ) .٧( خطاء األجمموع نسبة و،  دقيقة  )٥٥٢(املستغرقة الكتساب املهارة 

إجراء التأخري الزمين الثابت فقد كان جمموع حماوالـا         ثانية اليت مت تدريبها باستخدام      أما اموعة ال     
  دقيقـة    )٤٨٦(املستغرقة الكتساب املهـارة       دة زمنية امل وجمموعجلسة ،    ) ٦٤( الكتساب املهارة   

    % ) .٥ ( خطاء األجمموع نسبة و
فـاعلني حيـث    إجرائّي املساعدة املتناقصة تدرجياً والتأخري الزمين الثابت        يتضح من هذه النتائج أن          

وباملقارنة بني أيهما أكثر فاعلية فقد أظهـرت        .  مهارة تنظيف األسنان     الفتياتسامها يف إكساب مجيع     
ة من حيث عدد حماوالت اكتساب املهارة        أن إجراء التأخري الزمين الثابت كان أكثر فاعلي       هذه الدراسة   

  . وقلة الوقت املستغرق الكتساا ، وكذا قلة نسبة األخطاء أثناء اجللسات التدريبية 
  إجراء التـأخري الـزمين الثابـت         مدى سهولة استخدام   اإلجراء الحظت الباحثة أثناء تطبيق         كذلك
 طريقة استخدامه يف    فمن التلقني ، وال ختتل    نه يعتمد على نوع ومستوى واحد       حيث إ  ، ته ودق وسرعته

 قدر من   أقلعلى أداء االستجابة ب   الفتيات  مجيع اجللسات ، باإلضافة لوجود الوقت الثابت الذي ساعد          
، وكذلك للفتيات حيث ساعدهن على       التلقني الضابط األخطاء ، ونظم للباحثة الوقت املناسب لتقدمي        

ء املساعدة املتناقصة تدرجيياً فقد كان حيتاج إىل التغري يف نوع الـتلقني             إجراأما  . االنتظار لتلقي التلقني    
نتقـال   احملدد لال عيار  املاملستخدم خالل اجللسات التدريبية واالنتقال من مستوى تلقني إىل أخر حسب            

  .احتاج لوقت أطول الذي و
ماكـدونيل   و (Miller,Test,1989)  ميلـر وتاسـت    دراسيتوهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت له           

McDonnell,1987)(   إجراء التأخري الزمين الثابت أكثر فاعلية من إجراء املساعدة املتناقصة            حيث كان 
نتيجـة  تعد  كذلك  .  حيث الوقت املستغرق الكتساب املهارة وقلة نسبة األخطاء          ، وذلك من  تدرجيياً  

حيـث   )(McDonnell,Ferguson,1989  ماكدونيل وفريجوصـن   هذه الدراسة مغايرة لنتيجة دراسة    
 يف إكـساب  التأخري الزمين الثابـت      أكثر فاعلية من إجراء        املساعدة املتناقصة تدرجيياً   أن إجراء وجدا  

 حيـث الوقـت املـستغرق       وذلك من   .توسطم ختلف عقلي    يذوتالميذ   ) ٤(  لِـ   املهارات البنكية 
ن إجراء التأخري الزمين الثابت حيتاج للكثري       ولعل ذلك يعود إىل أ    . الكتساب املهارة وقلة نسبة األخطاء      

من التدريب واملمارسة على استخدامه لدقته سواًء يف التطبيق أو تسجيل بيانات التالميذ ، وهـذا مـا                  
 عامل  قلة خربة املعلمني املكلفني بتطبيق إجراءات الدراسة      أكده أيضاً الباحثان يف دراستهما حيث اعتربا        

  .  مؤثر على نتائج الدراسة 
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  الفصل السادس

  

  )خالصة الدراسة واستنتاجاا وتوصياا(
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  السادسالفصل 
  خالصة الدراسة واستنتاجاا وتوصياا

  

الدراسة ، واستنتاجاا الـيت مت      العامة هلذه   خلالصة  ا موجز حول عرض  بالفصل     قامت الباحثة يف هذا     
   . م توصيات الباحثة ، ومقترحاا حول إجراء بعض الدراسات املستقبلية وأهالتوصل إليها 

  

  :خالصة الدراسة : أوالً 
 فصول أساسية ، استعرضت من خالهلا الباحثة كل مـن مـدخل             ستةلقد تضمنت هذه الدراسة         

ظريـة   الذي اشتمل على مقدمة الدراسة ، ومشكلتها ، وأمهيتـها الن           الفصل األول الدراسة وذلك يف    
، وكذلك أهداف الدراسة اليت سعت إىل التعرف على فاعلية استخدام إجرائّـي املـساعدة                والتطبيقية

  والشديد املتناقصة تدرجيياً ، والتأخري الزمين الثابت يف إكساب الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط            
 إىل معرفة مستوى  لفئة ، باإلضافة     حتتاجها هذه ا   مهارة تنظيف األسنان من بني املهارات االستقاللية اليت       

 يف إكـساب    كذلك التعرف على أي اإلجراءين أكثر فاعلية      . وتعميمهن هلذه املهارة    حمافظة الفتيات ،    
 يف ضوء مقارنة نتائج استخدامهما من حيث عدد حمـاوالت اكتـساب املهـارة              الفتيات هلذه املهارة    

ولتحقيق هذه األهداف قامـت الباحثـة       . سبة األخطاء   نقلة  والفترة الزمنية املستغرقة يف اكتساا ، و      
  أهم املصطلحات األساسية للدراسة وتعريفها إجرائيـاً       حددتباإلضافة لذلك   . بصياغة أسئلة الدراسة    

املهارات االسـتقاللية   وبعض    ، الثابتإجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً ، وإجراء التأخري الزمين          (وهي  
 للدراسـة   نيـة م كما مت إيضاح احلدود املوضوعية واملكانية والز       ) .  والشديد وسط العقلي املت  فوالتخل
  .   احلالية 

حيث عرضت الباحثة ستة أبعاد أساسية ذات عالقة         اشتمل على اإلطار النظري      أما الفصل الثاين فقد      
 ملتوسـط خصائص األفراد ذوي التخلف العقلي ا     ،  مفهوم التخلف العقلي    : " مبوضوع الدراسة وهي    

اإلجراءات التعليمية املستخدمة يف تـدريس ذوي       ،  املهارات االستقاللية    ،   السلوك التكيفي  ،   دوالشدي
    .تصاميم العينة الفردي، و اإلعاقات املتوسطة والشديدة

  كما اشتمل الفصل الثالث على الدراسات السابقة اليت مت تقسيمها إىل ثالث جمموعـات أساسـية                     
 إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً يف إكـساب األفـراد          استخدمتالدراسات اليت    جمموعة   أوالً: وهي  

الدراسات اليت  فهي   أما اموعة الثانية   ، االستقاللية   ت للمهارا  والشديد ذوي التخلف العقلي املتوسط   
والـشديد  التأخري الزمين الثابت يف إكساب األفراد ذوي التخلف العقلي املتوسـط              إجراء استخدمت
ي املساعدة املتناقـصة     إجرائّ استخدام الدراسات اليت قارنت بني فاعلية       وأخرياً.  االستقاللية   تللمهارا

 ت للمهـارا  د والشدي يف إكساب األفراد ذوي التخلف العقلي املتوسط       والتأخري الزمين الثابت   تدرجيياً ، 
  .االستقاللية 
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وإجراءات الدراسة ومتغرياـا ، ونـوع التـصميم         نهج   م الرابعالفصل   كذلك أوضحت الباحثة يف      
  واإلجـراءات العامـة للدراسـة      ،  الدراسـة     كل من جمتمع وعينة    ها وصف اإلضافة إىل ، ب املستخدم  

توضيح لألساليب اإلحصائية   و ،واألساليب اليت مت توظيفها للتحقق من ثبات إجراءات التطبيق وصدقها           
نتـائج الدراسـة   اخلـامس  الفـصل  هذا وقد عرض يف .  الدراسة لتحليل نتائج ستناد عليها   الاليت مت ا  

وتوصيات الباحثة ومقترحاا لدراسات مستقبلية فقـد          خالصة الدراسة واستنتاجاا      ، أما  ومناقشتها
   .السادسالفصل مت عرضها يف 

  : استنتاجات الدراسة : ثانياً 
  : يلي  نستنتج مامت التوصل إليه أثناء عرض نتائج الدراسة   بناء على ما

ما مدى فاعلية استخدام إجرائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً والتـأخري  /  استنتاج السؤال األول    -١
الزمين الثابت يف إكساب الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسـط والـشديد بعـض املهـارات                

   االستقاللية  ؟
 والتأخري الزمين الثابت  ،  اعدة املتناقصة تدرجيياً     استخدام إجرائّي املس   على أن  نتائج الدراسة    أكدتلقد   

سامها يف إكساب الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط والشديد لبعض املهارات االستقاللية والـيت              
  .متثلت يف مهارة تنظيف األسنان 

التـأخري  ما مدى فاعلية استخدام إجرائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً و        /  استنتاج السؤال الثاين     -٢
الزمين الثابت يف احتفاظ الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسـط والـشديد بـبعض املهـارات                

    ؟ املكتسبةاالستقاللية
 والـشديد مـن االحتفـاظ       ذوات التخلف العقلي املتوسط    لقد أظهرت نتائج الدراسة متكن الفتيات       

جرائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً والتأخري     إ، وذلك أثناء استخدام     ) تنظيف األسنان   ( باملهارة املكتسبة   
   . الزمين الثابت

 ما مدى فاعلية استخدام إجرائّي املساعدة املتناقصة تدرجيياً والتأخري          / استنتاج السؤال الثالث     -٣
الزمين الثابت يف تعميم الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسـط والـشديد لـبعض املهـارات                

  ف األخرى ؟االستقاللية يف املواق
 والشديد من تعميم املهـارة      ذوات التخلف العقلي املتوسط    لقد أظهرت نتائج الدراسة متكن الفتيات       

إجرائّـي املـساعدة    املكتسبة مع أفراد آخرين ويف مواقف مشاة ملوقف التعلم ، وذلك أثناء استخدام              
   . املتناقصة تدرجيياً والتأخري الزمين الثابت
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أي اإلجراءين أكثر فاعلية يف إكساب الفتيات ذوات التخلف العقلي           / السؤال الرابع     استنتاج -٤
املتوسط والشديد لبعض املهارات االستقاللية إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً أو إجـراء التـأخري              
               ا الزمين الثابت من حيث عدد حماوالت اكتساب املهارة ، والفترة الزمنية املـستغرقة يف اكتـسا

  ونسبة األخطاء ؟
 لقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن أجراء التأخري الزمين الثابت أكثر فاعلية من إجراء املساعدة املتناقصة                

نـسبة  ، وقلـة    حيث عدد حماوالت اكتساب املهارة ، الفترة الزمنية املستغرقة الكتساا           تدرجيياً ، من    
   .األخطاء 

  

  : توصيات الدراسة : ثالثاً 
  : ضوء نتائج الدراسة احلالية ، تقترح الباحثة التوصيات التالية على 
، وإجراء التأخري الـزمين     اء املساعدة املتناقصة تدرجييا ً    ضرورة استخدام اإلجراءات التعليمية كإجر     -١

 .حيث تتميز بالتنظيم والدقة قلي على املهارات التكيفية الثابت أثناء تدريب األفراد ذوي التخلف الع
مع فئات التخلف العقلـي     ) الوالدين ، املعلمني    ( على تقدمي الورش التدريبية جلميع العاملني       العمل   -٢

 . حول كيفية استخدام اإلجراءات التعليمية يف العملية التربوية 
ساعدة األفـراد   مل املني يف مراكز التأهيل الشامل ،     تفعيل استخدام اإلجراءات التعليمية من قبل الع       -٣

 .  واالندماج يف جمتمعام احمللية توسطة والشديدة على االستقالل الذايتذوي اإلعاقات امل
 . السعي إىل تضمني اإلجراءات التعليمية يف مناهج أقسام التربية اخلاصة يف اجلامعات العربية   -٤
تشجيع الباحثني يف العامل العريب على إجراء  الدراسات التجريبيـة الـيت ـدف إىل اسـتخدام                   -٥

 . تعليمية يف جمال تعليم األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة اإلجراءات ال
 

  : اقتراحات لدراسات مستقبلية  :رابعاً 
على ضوء نتائج الدراسة احلالية ، تقترح الباحثة بعض الدراسات املستقبلية ، واليت تأمل من البـاحثني                 

اليت تعتمد يف منهجيتـها علـى       االستفادة منها يف تطوير البحوث التجريبية يف جمال التربية اخلاصة ، و           
  : وهي على النحو التايل   . ةتصاميم العينة الفردي

 . إجراء دراسة مماثلة هلذه الدراسة مع فئات ، ومهارات تكيفية أخرى  -١
 كإجراء املساعدة املتزايدة تـدرجيياً    " حد اإلجراءات التعليمية األخرى     أإجراء دراسة حول فاعلية      -٢

  يف تدريس بعض املهارات األكادميية الوظيفيـة       " إجراء التأخري الزمين املتدرج     إجراء التوجيه املتدرج ،     
 . أو املهارات التكيفية 

إجراء دراسة مقارنة بني اثنني أو أكثر من اإلجراءات التعليمية يف تدريس األفـراد ذوي التخلـف                  -٣
  . العقلي مبستوياته املختلفة ، والتعرف على أي اإلجراءات أكثر فاعلية 
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  قائمة املراجع 

  )العربية واألجنبية ( 
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  املراجعقائمة 
  

  : املراجع العربية  :أوالً 

الرياض  . القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة ) : ٢٠٠١ ( األمانة العامة للتربية اخلاصة 
  . مطابع األمانة العامة للتربية اخلاصة 

التعرف علي اإلعاقة العقلية وعالجها وإجراءات الوقاية منها ، سلسلة  ) : ١٩٩٣( إبراهيم ، عال 
 . القاهرة ، مطابع الطوجبي التجارية  . اإلرشاد والتوجيه يف جماالت أعاقة الطفولة

اإلعاقة العقلية التعرف عليها وعالجها باستخدام برامج التدريب  ) : ٢٠٠٠( إبراهيم ، عال 
 . القاهرة ، عامل الكتب .   ياًلألطفال املعاقني عقل

 تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة يف ضوء متطلبام اإلنسانية مناهج:   ) ٢٠٠٣(  إبراهيم ، جمدي 
 .القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية . واالجتماعية واملعرفية 

 الفالح للنشر العني ، مكتبة . املناهج واألساليب يف التربية اخلاصة ) : ١٩٩٥( البسطامي ، غامن 
  . والتوزيع 

العني ، مكتبة الفالح للنشر . التربية اخلاصة من منظور التربية الفنية  ) :١٩٩٦ (  احلداد ، عبد اهللا
 . والتوزيع 

فاعلية برنامج تعديل السلوك وضبط البيئة الصفية يف خفض السلوكيات  ) :  ٢٠٠٣ ( نعيمة  ، احلسن
   البحرين.  غري منشورة ماجستريرسالة  . لتخلف العقلي البسيطغري املقبولة لدى التالميذ ذوي ا

   .اخلليج العريب  ، جامعة برنامج التخلف العقلي

تقنني مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلي  ) :  ٢٠٠٤ ( احلسني ، عبد اهللا
  السودان .  غري منشورة رسالة دكتورة. الصورة املدرسية اجلزء األول علي البيئة السعودية 

 .كلية التربية ، قسم علم نفس  ، جامعة اخلرطوم 

فاعلية إستراتيجية تدريس األقران يف إكساب بعض الكلمات الوظيفية  ) :  ٢٠٠٧ ( مىن  ، احلارثي
الرياض ، كلية التربية  .  غري منشورة ماجستريرسالة  . لتالميذ املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة

     . ربية اخلاصة ، جامعة امللك سعود قسم الت
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معدالت استخدام املعلمني للثناء والتوبيخ يف تعديل سلوك األطفال ) : ١٩٩٣( اخلطيب ، مجال 
 ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، الد جملة أحباث الريموكعمان ، . املعوقني والعاديني 

   . ٥٩- ٣٩ص، ) ٢( ، العدد) ٩(

تعديل السلوك اإلنساين دليل العاملني يف ااالت التربوية والنفسية ) : ١٩٩٤( ل اخلطيب ، مجا
  .عمان ، اجلامعة األردنية .  ةواالجتماعي

عمان ، مكتبة الفالح   . املدخل إيل التربية اخلاصة:  )١٩٩٧(اخلطيب ، مجال ، احلديدي ، مىن 
 . للنشر والتوزيع 

مقدمة يف التربية اخلاصة يف الطفولة :التدخل املبكر :  ) ١٩٩٨ (اخلطيب ، مجال ، احلديدي ، مىن 
  .  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع عمان . املبكرة

عمان ، دار " . دليل اآلباء واملعلمني"تعديل سلوك األطفال املعوقني ) : ٢٠٠١(اخلطيب ، مجال 
  . حنني للنشر والتوزيع 

مناهج وأساليب التدريس يف التربية اخلاصة دليل عملي ) : ٢٠٠٣(اخلطيب ،مجال ، احلديدي ، مين 
 . العني ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع . إيل تربية وتدريب األطفال املعوقني 

عمان ، دار الفكر للطباعة  . دراسات وأحباث يف التربية اخلاصة ) : ٢٠٠٠( الروسان ، فاروق 
  .  والنشر والتوزيع 

 . الرياض ، دار الزهراء  . الذكاء والسلوك التكيفي) : ٢٠٠٠( الروسان ، فاروق 

عمان    . سيكولوجية األطفال غري العاديني مقدمة يف التربية اخلاصة ) : ٢٠٠١( فاروق ، الروسان 
 . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

ياة اليومية مناهج وأساليب تدريس مهارات احل ) : ٢٠٠١( الروسان ، فاروق ، هارون ، صاحل 
 .الرياض ، مكتبة الصفحات الذهبية  . لذوي الفئات اخلاصة

 . عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع . نظريات التعلم ) : ٢٠٠٣( الزغول ، عماد 

العني ، مكتبة الفالح  . اإلعاقة العقلية) : ٢٠٠٠ ( ز ، أيوب ، عبد العزيزالسرطاوي ، عبد العزي
  .للنشر والتوزيع 

  



 ١٣٩

خصائصهم وأساليب -املعاقون أكادمييا وسلوكيا :  )١٩٩٢(طاوي ، زيدان ، سيسامل ، كمال السر
  . الرياض ، مكتبة الصفحات الذهبية  .تربيتهم 

فاعلية برنامج حاسويب يف تعديل سلوك النشاط الزائد وخفض وقت التعديل ) : ٢٠٠٥(سفر ، عهود 
. رسالة ماجستري غري منشورة . قلية البسيطة باستخدام تصميم العينة الفردي لفئة اإلعاقة الع

 الرياض ، كلية التربية ، قسم وسائل وتكنولوجيا التعلم ، جامعة امللك سعود

القاهرة ، دار   . التخلف العقلي  األسباب ،التشخيص ، الربامج ) : ١٩٩٧( الشناوي ، حممد 
 . غريب للطباعة والنشر والتوزيع 

الرياض ، مركز جدة  . الطرق التربوية والنفسية والطبية"ج التوحد عال) : ٢٠٠٤( الشامي ، وفاء 
  . للتوحد 

سيكولوجية األطفال غري العاديني وإستراتيجية  ) : ١٩٩١(  ، فتحي ، بشاي ، حليم معبد الرحي
 . الكويت ، دار القلم للنشر والتوزيع  . - اجلزء األول –التربية اخلاصة 

 -  مدخل إيل التربية اخلاصة –يم األطفال ذوي احلاجات اخلاصة تعل ) : ٢٠٠٠( عبيد ، ماجدة 
 . عمان ، دار صفاء للنشر والتوزيع 

استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت يف تطوير القدرة علي التعلم العرضي  ) : ٢٠٠٣( العتييب ، بندر 
ات املتوسطة من خالل تدريس الكلمات والعبارات الوظيفية املرئية للتالميذ ذوي اإلعاق

  .  ١٢٩-٦٩، ص  ) ٢(  العدد  ،جملة أكادميية التربية اخلاصة. والشديدة 

اإلجراءات التعليمية املستخدمة يف تدريس ذوي اإلعاقات املتوسطة  ) : ٢٠٠٤( العتييب ، بندر 
   . ٢٠٩ ، مركز حبوث كلية التربية. والشديدة 

" صورة سعودية من مقياس فينالند للسلوك التكيفي اخلصائص السيكومترية ل) : ٢٠٠٤(العتييب ، بندر 
 . ٦٤-١٣، ص ) ٥( ، العدد الة العربية للتربية اخلاصةالرياض ، " . دراسة استطالعية 

 . التربية اخلاصة لذوي اإلعاقات العقلية والبصرية والسمعية واحلركية ) : ٢٠٠١( العزه ، سعيد 
  .لتوزيع عمان ، الدار العلمية الدولية للنشر وا

عمان ، دار املسرية  . مقدمة يف التربية اخلاصة ) : ٢٠٠٣(  ، عمر زكوافحة ، تيسري ،  عبد العزي
 . للنشر والتوزيع والطباعة 



 ١٤٠

عفيف : ترمجة . ً التربية املختصة دليل لتعليم األطفال املعوقني عقليا) : ١٩٩٤( مايلز ، كريستني 
لبنان ، ورشة املوارد العربية للرعاية .  ، فاديا املال بوهاالرزاز ، حممود املصري ، مؤنس عبد ال

 .الصحية وتنمية اتمع 

فاعلية التعزيز االجيايب واإلقصاء يف خفض السلوك العدواين لدى  ) : ١٩٩٥( املطرودي ، ضيف اهللا 
ة الرياض ، كلي. رسالة ماجستري غري منشورة . األطفال املتخلفني عقليا من الدرجة البسيطة 

  . التربية ، قسم علم النفس ، جامعة امللك سعود 

 .لبنان ، مطبعة فيكتور كريلس  . اإلعاقة العقلية واالضطرابات االرتقائية) : ١٩٩٨( مليكه ، لويس 

اإلسكندرية   . من ذوي االحتياجات اخلاصة  املعاقون ذهنيا ) : ٢٠٠٤ ( مامليالدي ، عبد املنع
  . مؤسسة شباب اجلامعة 

جداول األنشطة لألطفال التوحديني تدريس ) : ٢٠٠٤(ان ، لن أي ، كرانتر ، باتريشاجي مكلنه
 .  الرياض ، أكادميية التربية اخلاصة  . ر العبد اجلبازعبد العزي: ترمجة  . السلوك االستقاليل

  األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وتأثريهم علي األسرة واتمع ) : ٢٠٠٢( نصر اهللا ، عمر 
 . عمان ، دار وائل للنشر 

.  ، سلسلة املراجع يف التربية وعلم النفس  ًتربية األطفال املعاقني عقليا ) : ٢٠٠٢( اهلجرسي ، أمل 
 . القاهرة ، دار الفكر العريب 

منهج املهارات احلسابية للتالميذ املتخلفني عقليا واستراتيجيات  ) : ٢٠٠١( هارون ، صاحل 
 .كتبة الصفحات الذهبية  ، م الرياض.تدريسها 

واقع ممارسة القياس وأمهية استخدامه يف جمال التدريب علي املهارات  ) : ٢٠٠١ (  ، عبد اهللايالو ابل
  .٢٣٩- ١٩٩ ، ص ١٣ ، م جملة جامعة امللك سعود. االجتماعية للطالب املتخلفني عقليا 

لتالميذ ذوي التخلف العقلي وعالقتها طبيعة املشكالت الكالمية لدى ا) : ٢٠٠٣ (  ، عبد اهللايالو ابل
   . ٩١ -٥٣ص  ) ١٦(  ، العدد جملة اإلرشاد النفسي. ببعض املتغريات الشخصية 

منحى القياس ذو اإلبعاد املتعددة يف جمال تشخيص وتصنيف ودعم ) : ٢٠٠٣ (  ، عبد اهللايالو ابل
    . ٨٤ - ٥٥ص  ) ٨٦٤(  ، العدد رسالة اخلليج جملة . ذوي التخلف العقلي 
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 ، البواردي   ن ، الفيفي ، عبد الرمحنعبد اهللا ، العجالن ، عبد الرمح  ، اجلهيمي ،الوابلي ، عبد اهللا
 ، العوبثاين ، عمر ، الرويتع ، سعد ، بن عقيل  ز ، البهالل ، بدر ، السامل ، عبد العزيزعبد العزي
دليل اخلطط  ) : ٢٠٠٥( نه ، سعد  ، الشعالن ، خالد ، الربيعة ، عثمان ، الشبادعبد اي

الرياض ، مطابع األمانة العامة للتربية  . واملناهج الدراسية ملعاهد وبرامج التربية الفكرية
  .  اخلاصة 

تدريس التالميذ ذوي اإلعاقات املتوسطة  ) : ٢٠٠٨( ولريي ، مارك ، ألت ، ميلندا ،دويل ، بتريكا 
  .بندر العتييب ، هنية مرزا: ترمجة . )  االستجابة استخدام استراتيجيات تلقني( والشديدة 

      . جامعة امللك سعود –الرياض ، النشر العلمي واملطابع 

  . عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع  . اإلعاقة العقلية) : ٢٠٠٥( عبيد ، ماجدة  حيي ، خولة ،
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   )١( ملحق رقم 

  استمارة حصر عينة الدراسة
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  ................................. يف مركزاستمارة حصر عينة الدراسة 
  

  العمر  االسم  م
نسبة 
  الذكاء

  االستقالل
برامج 
  سابقة

االنتظار 
  ثواِن ٥

اختيار 
  املعزز

إتباع 
  ماتالتعلي

تقليد 
 السلوكيات

تواصل 
  بصري

  مالحظات
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   )٢( ملحق رقم 

  خطاب موفقة وزارة الشؤون االجتماعية على تطبيق الدراسة 
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   )٣( ملحق رقم 

  التأكد من مواصفات العينة استمارة 
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  مواصفات العينة  استمارة التأكد من
  

  .............: ...األستاذة الفاضلة 
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 والتأخري الـزمين    ي املساعدة املتناقصة تدرجيياً     تعتزم الباحثة القيام بدراسة حول فاعلية استخدام إجرائّ       
 علـى بعـض املهـارات        والشديد الثابت يف تدريب عينة من الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط         

                   الباحثـة لنجـاح اختيـار العينـة التأكـد مـن املواصـفات التاليـة                لـذا حتتـاج   . االستقاللية  
  . على هذه االستمارة بكل دقة إجابتِك  وذلك من خالل .................................... : للفتاة 

  
    ،،عاونك حسن تشاكرين ومقدرين سلفاً                                                       

  عواطف الشمري/                                                الباحثة    

                                                      
  

  ال نعم العبارة م

   ؟ أو شديدهل مت تشخيص الفتاة كحالة ختلف عقلي متوسط ١
 

  هل لدى الفتاة قصور واضح يف جمال املهارات االستقاللية ؟ ٢
 

٣ 
عندما تطلب املعلمة منها ذلـك أو       " ثواِن ٥" هل لدى الفتاة قدرة على االنتظار ملدة        

  للحصول على معزز ما ؟
 

  تطيع الفتاة اختيار املعزز املناسب هلا عند عرض جمموعة من املعززات عليها ؟هل تس ٤
 

  هل تنفذ الفتاة التعليمات املقدمة هلا من قبل املعلمة  ؟ ٥
 

  هل تقوم الفتاة بالتواصل البصري مع املعلمة ؟ ٦
 

  هل تستطيع الفتاة القيام بتقليد السلوكيات عندما يطلب منها ذلك ؟ ٧
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   )٤( ملحق رقم 

  استمارة حتديد املهارة املستهدفة يف الدراسة  
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  الدراسةاستمارة حتديد املهارة املستهدفة يف

                                              
  ........................: األستاذة الفاضلة 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
 والتأخري الـزمين    ي املساعدة املتناقصة تدرجيياً      تعتزم الباحثة القيام بدراسة حول فاعلية استخدام إجرائّ       

علـى بعـض املهـارات      والشديد  ن الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط       الثابت يف تدريب عينة م    
        .فتيات ممن انطبقت عليهن مواصـفات العينـة املطلوبـة            ) ٦( وقد اختارت الباحثة    . االستقاللية  

و نتطلـع   .   ليتم تدريبهن عليهـا     حتديد مهارة استقاللية واحدة مشتركة جلميع الفتيات       حنتاج إىل لذا  
  . كم باإلجابة على هذه االستمارة بكل دقة ساندتمل

  ،، حسن تعاونك شاكرين ومقدرين سلفاً                                                       
  عواطف الشمري/   الباحثة                                                             

  

  
  
  
  

  

   التربوي الفرديتوجد يف الربنامج
  ملشتركةاملهارة ا املهارات االستقاللية العينة م

  ال  نعم 

١  
١-  
٢-  
٣- 

  

٢  
١-  
٢-  
٣- 

  

٣  

١-  
٢-  
٣- 

  

٤  
١-  
٢-  
٣- 

  

٥   
١-  
٢-  
٣- 

  

٦   
١-  
٢-  
٣- 
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   )٥( ملحق رقم 
  استمارة حتديد املعززات
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 استمارة  حتديد املعززات
  ......................: األستاذة الفاضلة 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
 والتأخري الزمين الثابت يف تدريب      ي املساعدة املتناقصة تدرجيياً   تعتزم الباحثة القيام بدراسة حول فاعلية استخدام إجرائّ       

 مـساندتك   تتطلع  إىل  ارات االستقاللية ، لذا      على بعض امله    والشديد عينة من الفتيات ذوات التخلف العقلي املتوسط      
اخلانة املناسـبة يف اجلـدول أدنـاه              أمام   ) ( وذلك بوضع إشارة    ...............  : للفتاةيف حتديد نوع املعزز املناسب      

  .  يف خانة املالحظات هوتوضيح أي حماذير صحية حول استخداممع حتديد نوع املعزز املرغوب بشدة ، 
                      ،، حسن تعاونك شاكرين ومقدرين سلفاً                                                                              

  عواطف الشمري /  الباحثة                                                                                        

                                    
  

 زاملعزنوع  التصنيف
مرغوب 
 بشدة

 مرغوب
غري 
  مرغوب

  املالحظات
 .أخرى احملاذير الصحية  واملعززات : تشمل 

      شيبس-١
      بسكويت-٢
      شوكالته-٣
      حلوى-٤
      عصائر فواكه– ٥

  
  
 غذائي

     ... " فراولة ، موز ، شوكالته "  حليب – ٦
      جنوم -١
      ، فالشاتملصقات -٢
      أشرطة قماشية ملونة -٣
       صور كرتونية -٤

  
  
 رمزي

      مبتسمة  صور وجوه -٥
       " ، شطورةممتازة ، أحسنت"  املدح اللفظي -١
       التربيت على الكتف-٢
       التصفيق-٣
        مسح الرأس-٤

  
  

 اجتماعي

        االبتسامة-٥
      "عرائس ، جمسمات   "  العاب -١
      "مسعية ، بصرية ، حركية "  العاب الكترونية -٢
      "بالستيشن ، فيديو" ة العاب   أشرط-٣
      "ربطات شعر ، أساور"    إكسسوارات بنايت -٤

  
  
 مادي

      م تلوين ، قصص مصورةأقال كراسات و-٥
       مشاهدة أفالم كرتون  -١
      "الزمالء ، املعلمة "  اللعب مع اآلخرين -٢
       الرسم والتلوين-٣
       مساع أناشيد األطفال -٤

  
  
 نشاطي

       حضور احلفالت الترفيهية  -٥
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   )٦( ملحق رقم 

   ةلوحة التعزيز املغناطيسي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٦٢

  
   للتعزيز ةاملغناطيسياللوحة 

  

  
   للتعزيز ةاللوحة املغناطيسيملصقات وجه ينظف أسنانه توضع على 
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   )٧( ملحق رقم 

  األدوات املستخدمة يف عملية التدريب 
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  األدوات املستخدمة يف عملية التدريب
  

  

  
  
  

  ) ، الفرشاة ، املعجون  اسم كل فتاة كوب مكتوب عليه( فتاة األدوات الشخصية لكل 
  

  
  
  

   للتعزيز ةموقع التدريب عند املغسلة واملهيأ باألدوات الالزمة وكذلك اللوحة املغناطيسي
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   )٨( ملحق رقم 
  الربنامج التدريسي إلجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً
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  اء املساعدة املتناقصة تدرجيياًجرإل الربنامج التدريسي
   ) : ١ ( الفتاة املعلومات العامة عن  -١
  استقاليل:  جمال التدريب -        ع                                                                   . نورة :  االسم -
  تنظيف األسنان:   املهارة -                           سنة                                                  ١٣:  العمر -
  هـ٢٣/٦/١٤٢٨األحد :  بداء التدريب -                                                          ختلف عقلي شديد:  نوع اإلعاقة -
  هـ  ١٥/٧/١٤٢٨األحد :  انتهاء التدريب -                                                                        ٣٧:   نسبة الذكاء -

                                                     
  :  اختيار ووصف السلوك املستهدف  -٢

داف االستقاللية يف الربنامج ، ووجود هذه املهارة ضمن األهالفتاة  على توجيه املعلمة املسئولة عن بناًء) تنظيف األسنان   ( مت اختيار املهارة االستقاللية     
  . التربوي الفردي ، باإلضافة إىل أن الفتاة مل تدرب على هذه املهارة من قبل ، رغم أمهيتها ودورها يف الصحة الشخصية 

   .  جلسات متتالية٣خالل % ١٠٠أن تنظف الفتاة أسناا بالفرشاة واملعجون عندما يطلب منها ذلك بنسبة جناح : اهلدف العام 
  : ليل املهمة حت
 أن تقف الفتاة أمام املغسلة  -١
  الفتاة معجون األسنان أخذأن ت -٢
 أن تفتح الفتاة معجون األسنان  -٣
  الفتاة فرشاة  األسنان أخذأن ت -٤
  من املعجون على الفرشاة قليالًأن تعصر الفتاة  -٥
 أن تفتح الفتاة حنفية املاء  -٦
  من املاء قليلأن تبلل الفتاة فرشاة األسنان ب -٧
 تغلق الفتاة حنفية املاء أن  -٨
  االجتاهات يف مجيعأن تفرش الفتاة أسناا  -٩
 أن تفتح الفتاة حنفية املاء  -١٠
 أن تتمضمض الفتاة باملاء  -١١
 أن تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء  -١٢
 أن تغسل الفتاة فرشاة األسنان  -١٣
 أن تغلق الفتاة حنفية املاء  -١٤
 أن تغلق الفتاة معجون األسنان  -١٥
 اة الفرشاة واملعجون ملكاما أن تعيد الفت -١٦
 أن جتفف الفتاة فمها باملنديل  -١٧

 

  :  حتديد املثري احملفز -٣
 تتوجه ألداء أي مهارة     أا) واحلاضنة  ،  معلمة ، أخصائية اجتماعية     ( ، وسؤال العامالت معها     ) ع  . نورة   ( الفتاةوجدت الباحثة من خالل مالحظة      

  " .هيا يا نورة فرشي أسنانك : " حة ، لذا مت حتديد املثري احملفز للفتاة بالطلب بقول عن طريق الطلب بعبارات خمتصرة وواض
   

  :  اختيار عدد املستويات يف التسلسل اهلرمي   -٤
. فتـاة   لل على مالحظتها بناًء وذلك ،على مهارة تنظيف األسنان ) ع . نورة ( اختارت الباحثة أربعة مستويات أساسية يف التسلسل اهلرمي لتدريب       

    " ، املستوى الرابع  املستوى االستقاليلتلقني تلقني ، املستوى الثالث اقلها قلاأل،  املستوى الثاين  تلقنياملستوى األول األكثر " وهذه املستويات هي
  
  

  :  املستخدمة يف التسلسل اهلرمي   تلقينات اختيار أنواع ال-٥
 أن نورة ت، ووجد) معلمة و احلاضنة ( ى سلوكها العام يف عملية التعلم ، وكذلك سؤال العامالت معها               ، والتعرف عل   فتاةقامت الباحثة مبالحظة ال   

   ملا تعانيـه مـن تـشتت يف االنتبـاه            نظراً اجلزئية لتقليد السلوك ، وإتباع التعليمات اللفظية ، إال أا حتتاج لبعض املساعدة اجلسدية               اًلديها استعداد 
  :  موضحة يف اجلدول أدناه تلقنيمستويات لل ) ٤( لذا اختارت الباحثة . دي للسلوك املستهدف يستدعي توجيها اجلس

  
  
  
  



 ١٦٧

  تلقنينوع ال  املستوى
  "قيام الباحثة مبسك جزء من يد الفتاة وتوجيهها أثناء عملية التدريب "   من خالل جزئي جسدي تلقني  ١
   "الفتاة  مهارة تنظيف األسنان أمام قيام الباحثة بنمذجة كل خطوة من" منذجة من خالل   ٢
   "واضحاً وخمتصراً على أن يكون الشرح فتاةقيام الباحثة بشرح كل خطوة لفظيا لل"  لفظي من خالل تلقني  ٣
  " يا نورة فرشي أسنانك هيا " :  بقول الفتاة طلب الباحثة من " املثري املستهدف من خالل   ٤

  
  

    : تلقني أقل املستخدمة من أكثر إيل تتلقينا تنظيم اختيار أنواع ال-٦
 حبيث تـستخدم مـستويات   ، تلقني أقل  إىلتلقني، وذلك من أكثر ) نورة  ( الفتاة اليت ستستخدمها يف تدريب    تلقيناتقامت الباحثة بتنظيم أنواع ال    

حليل املهمة اخلاصة مبهارة تنظيف األسنان ، كما هو         يف مجيع اخلطوات العامة لت    )  ، منذجة ، لفظي ، مثري  مستهدف          جزئيجسدي  (  األربعة   تلقنيال
  : موضح يف اجلدول أدناه 

  : مثال              
  تلقنينوع ال  تلقنيمستوى ال  حتليل املهمة  م

   جزئي جسدي تلقني  ١
  منذجة   ٢
   لفظي تلقني  ٣

 أن تقف الفتاة أمام املغسلة  ١

  مثري مستهدف   ٤
  

  : جابة    حتديد فترة طول االست-٧
  .وهذا ما حتتاجه نورة لتنفيذ خطوات مهارة تنظيف األسنان كاملة  ، دقائق  ) ٩( وهي فترة زمنية   من خالل مالحظتها للفتاة حددت الباحثة

  

  :  مستوى من التدخل   أقل حتديد معيار االنتقال إىل -٨
 فيها استجابة صحيحة على مـستوى       الفتاةجلسات متتالية تظهر     ) ٣( كل   مستوى من التدخل ، وذلك بعد        أقلحددت الباحثة معيار االنتقال إىل      

  .  املستخدم  تلقنيال
  : تدخل قل يف املستويات األالفتاة اختيار جدول لتقييم أداء -٩
  

  الفتاةتقييم أداء   تلقنينوع ال  املستوى
 يجزئ جسدي تلقني  ١
  منذجة  ٢
   لفظيتلقني  ٣
  املثري املستهدف  ٤

، تقوم الباحثة مباشرة بإجراء      املستخدم   تلقنيستجابة صحيحة على مستوى ال    جلسات متتالية بإظهار ا    ) ٣( بعد كل    الفتاةعندما تقوم   
النمذجة " فانه سيتم استبعاد    " تلقني اللفظي   ال "  مثالً تلقني قل من األداء على األ    الفتاة وإذا متكنت    تلقني قلقياس تقصي للمستويات األ   

وتكرر نفس اخلطوات السابقة ، حىت " النمذجة "  املستوى الثاين اشرة إىل فان الباحثة ستنتقل مبالفتاةوهكذا ، أما يف حال عدم متكن " 
 متتالية يتم إاء التدريب ، أما يف حـال          تلثالث جلسا % ) ١٠٠(االستقاليل فإذا حققت املعيار احملدد       ) ٤(يتم الوصول للمستوى    

  .  وهكذا حىت يتم الوصول لتحقيق اهلدف تلقني ،توى األكثر ، يتم االنتقال إىل املس)  مرات ٣   ( اخلطأعدم حتقيق املعيار أو تكرار 
  
    : الفتاةاستجابات جتاه  " الباحثةرد فعل "  حتديد احلدث التايل -١٠

  :اه كما هو موضح يف اجلدول أدن، على النحو التايل الفتاة  جتاه استجابات الباحثةكانت ردة فعل 
  استجابة الفتاة رد فعل الباحثة جتاه   نوع االستجابة
 ، وبعد انتهاء اجللسة يتم استبدال ة على اللوحة املغناطيسيملصق، وتضع هلا بعد كل خطوة " شطورة يانورة : "  بقول الفتاةتقوم الباحثة بتعزيز   صحيحة

   مبعزز غذائي مرغوبامللصقات
  ، واالنتقال للهدف التايلاخلطأ  الفتاة ، وتقدمي  املساعدة حسب املستوى الذي أظهرت فيهاخلطأح تقوم الباحثة مباشرة بتوضي  خاطئة

  

   :  اختيار نظام جلمع البيانات-١١
 األربعة نيتلقحبيث يساعد على توضيح مستويات ال     )  استمارة تسجيل بيانات إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً        ( نظام جلمع البيانات     اختارت الباحثة   

 أثناء مرحلة التدريب حىت حتقيق املعيار احملدد مسبقاً  كما الفتـاة  واستجابات ، تلقنيونسبة كل ) مستهدف سدي جزئي ، منذجة ، لفظي ، مثري        ج( 
  :  سيتضح يف استمارة التسجيل أدناه 

  
  
  
  
  



 ١٦٨

  استمارة تسجيل بيانات إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً   
)                           املغسلة ( دورة املياه : تنظيف األسنان              مكان التدريب :   املهارة         استقاليل   :   املــجال         ع         . نورة: االسم  

  عواطف الشمري:          اسم املعلمة   دقائق       ٩:  مدة اجللسة             هـ١٥/٧/٢٨هـ إىل ٢٣/٦/٢٨من: تاريخ التدريب 

  ) األخطاء : التظليل ( ،  )    مستقل: ق ( ، ) لفظي : ل ( ، ) منذجة : ن ( ،  ) جزئيجسدي : ج  ( :املفتاح 

  

  الفتاة استجابات   حتليل املهارة  م
 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قق ق ق ق لل ن ن نججج أن تقف الفتاة  أمام املغسلة  ١

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قق ل ل ل لل ن ن نججج   الفتاة  معجون األسنانأخذأن ت  ٢

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق لل ن ن ن ن ن جججججج أن تفتح  الفتاة معجون األسنان  ٣

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ل لل ن ن ن ن ن جججججج   الفتاة فرشاة األسنانأخذأن  ت  ٤

 من املعجون على    قليالًأن تعصر  الفتاة       ٥
 الفرشاة

 ق ق ق ق ق ق ق ق ل ق ل ل ل ل ن ن ل ل ن نج ن ن نجج جججججج

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ل ل لل ن ن ن ن ن جججججج أن تفتح  الفتاة  حنفية املاء  ٦

 من قليلأن تبلل  الفتاة  فرشاة األسنان ب         ٧
 املاء

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ل ل ل ل ن ل ن ن ن ن ن ن جججججج

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ل ل ل لل ن ن ن ن ن جججججج أن تغلق  الفتاة  حنفية املاء  ٨

مجيـع  يف  أن تفرش   الفتاة  أسـناا           ٩
 االجتاهات

 ق ق ق ل ل ل ل ل ل ل نج ن نج ن ل ن ن نج ن ن نجج جججججج

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ل ل لل ن ن ن ن ن جججججج أن تفتح   الفتاة  حنفية املاء  ١٠

 ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ل ل ن ل ن ن ل ن ن ن ن ن ن نج جججججج أن تتمضمض   الفتاة   باملاء  ١١

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل لق ل ل ل ل ل لل ن ن نجج جججججج أن تغسل  الفتاة  فمها اخلارجي باملاء  ١٢

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ن ن ن ن ن ن جججججج أن تغسل  الفتاة  فرشاة األسنان  ١٣

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قق ق ق ل ل ل لل ن ن ن ن ن جججججج  أن تغلق  الفتاة  حنفية املاء  ١٤

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ق قق ق ل ل ل ل لل ن ن ن ن ن جججججج أن تغلق   الفتاة  معجون األسنان  ١٥

أن تعيد الفتـاة الفرشـاة واملعجـون          ١٦
 ملكاما

 ق ق ق ق ق ق ق ل ق ق ق ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ن جججججج

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ل ل ق ل ل ل ل لل ن ن ن ن ن ن ن نججج   فمها باملنديل الفتاةأن جتفف   ١٧
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١  اجلــــلسات
  
٢

  
٣

  
٤

  
٥

  

٦
  

٧
  
٨

  
٩

  ١٠
  

١١
  
١٢

  
١٣

  
١٤

  
١٥

  
١٦

  
١٧

  
١٨

  
١٩

  
٢٠

  
٢١

  
٢٢

  
٢٣

  

٢٤
  
٢٥

  
٢٦

  
٢٧

  
٢٨

  
٢٩

  
٣٠

  
٣١

  
٣٢

  

  ١٤  ١٤  ١٤  ١٧  ١٧  ١٧  التلقني اجلسديعدد 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٠  ٣  ٤  

  التلقني اجلسدينسبة 
  ١٠

٠
%  
١٠
٠

% 
١٠
٠

% 
٨٢%  
٨٢%  
٨٢%  
٢٣%  
١٧%  
٠%  
٠%  
٠%  
١١%  
٠%  
٠%  
٠%  
٠%  
٠%  
٥

%   
٠%  
٠%  
٥

%   
٠%  
٠%  
٠%  
٠%  
٠%  
٠%  
٠%  
٠%  
٠%  
٠%  
٠%  

  ١٤  ١٤  ١٤  ١١  ١١  ٣  ٣  ٣  ٠  ٠  ٠  "النمذجة  "  عدد
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ٢  ١  ٣  ١  ١  ٤  ٣  ٣  

  %٠  "النمذجة  "  نسبة  
٠% 
٠% 
١٧%  
١٧% 
١٧% 
٦٤%  
٦٤%  
٨٢%  
٨٢%  
٨٢%  
١٧%  
١٧%  
٢٣%  
٥%  
٥%  
١٧%  
٥%  
١١%  
٥%  
٠%  
٥%  

٠
%

٠
%

٠
%

٠
%

٠
%

٠
%

٠
%

٠
%

٠
%

٠
%

  ١٠  ١٢  ١٠  ١٢  ١٠  ٢  ٢  ٢  ٣  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  "اللفظي " عدد التلقني 
٠  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ٢  ٣  ٤  ٦  ٦  ٦  ٤  ٥  ٦  

  %٠  "اللفظي "  التلقني نسبة 
٠% 
٠% 
٠%  
٠% 
٠% 
١١%  
١٧%  
١١%  
١١%  
١١%  
٥٨%  
٧٠%  
٥٨%  
٧٠%  
٥٨%  
٣٥%  
٢٩%  
٢٣%  
٣٥%  
٣٥%  
٣٥%  
٢٣%  
١٧%  
١١%  
٥%  
٥% 
٥%  
٥%  
٠%  
٠% 
٠% 

  ١٧  ١٧  ١٧  ١٦  ١٦  ١٦  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٠  ١٠  ١٠  ١١  ١٠  ٨  ٦  ٤  ٣  ٢  ٢  ١  ١  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  عدد االستجابات املستقلة

  %٠  نسبة االستجابات املستقلة
٠% 
٠% 
٠%  
٠% 
٠% 
٠%  
٠% 
٥%  
٥%  
٥%  
١١%  
١١%  
١٧%  
٢٣%  
٣٥%  
٤٧%  
٥٨%  
٦٤%  
٥٨%  
٥٨%  
٥٨%  
٧٦%  
٨٢%  
٨٨%  
٩٤%  
٩٤%  
٩٤%  
٩٤%  
١٠
٠

%  
١٠
٠

%  
١٠
٠

%  

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ٣ ١ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  عدد االستجابات  اخلاطئة

  %٠  نسبة  االستجابات اخلاطئة
٠% 
٠% 
٠%  
٠%  
٠% 
٠% 
٠%  
٠%  
٠% 
٠% 
١١%  
٠% 
٥% 
٠%  
٥%  
١٧% 
١١% 
١١%  
٥%  
٥% 
١١% 
٠%  
٥% 
٥%  
٠%  
٠% 
٠%  
٠% 
٠%  
٠% 
٠% 



 ١٦٩

  
   :)ع . نورة  ( الفتاةاملستقلة   الصحيحةرسم بياين يوضح االستجابات-١٢
  
  
  
  
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

اجللسات  

ع )
 . 
ورة
( ن

ة  
يح
صح

ت ال
جابا
ست
اال

بة 
نس

اخلط القاعدي

 ١

التدخل

٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٧٠

  جراء املساعدة املتناقصة تدرجيياًإل التدريسيالربنامج 
   ) : ٢ ( الفتاة املعلومات العامة عن -١
  استقاليل        :  جمال التدريب -              نوف                                                     :  االسم - 
  تنظيف األسنان:   املهارة -                        سنة                                         ١٣:  العمر - 
  هـ      ١٦/٧/١٤٢٨االثنني :  بداء التدريب -                                              ختلف عقلي شديد:  نوع اإلعاقة - 
  هـ ١/٨/١٤٢٨الثالثاء : هاء التدريب  انت-                                                             ٣٦:   نسبة الذكاء - 

                                                       
  :  اختيار ووصف السلوك املستهدف  -٢

ية يف الربنامج  ، ووجود هذه املهارة ضمن األهداف االستقاللالفتاة على توجيه املعلمة املسئولة عن بناًء) تنظيف األسنان   ( مت اختيار املهارة االستقاللية     
  . التربوي الفردي ، باإلضافة إىل أن الفتاة مل تدرب على هذه املهارة من قبل ، رغم أمهيتها ودورها يف الصحة الشخصية 

  .  جلسات متتالية ٣خالل % ١٠٠أن تنظف الفتاة أسناا بالفرشاة واملعجون عندما يطلب منها ذلك بنسبة جناح : اهلدف العام 
   :حتليل املهمة 

 أن تقف الفتاة أمام املغسلة  -١
  الفتاة معجون األسنان أخذأن ت -٢
 أن تفتح الفتاة معجون األسنان  -٣
  الفتاة فرشاة  األسنان أخذأن ت -٤
  من املعجون على الفرشاة قليالًأن تعصر الفتاة  -٥
 أن تفتح الفتاة حنفية املاء  -٦
  من املاء قليلأن تبلل الفتاة فرشاة األسنان ب -٧
 نفية املاء أن تغلق الفتاة ح -٨
  االجتاهات يف مجيعأن تفرش الفتاة أسناا  -٩
 أن تفتح الفتاة حنفية املاء  -١٠
 أن تتمضمض الفتاة باملاء  -١١
 أن تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء  -١٢
 أن تغسل الفتاة فرشاة األسنان  -١٣
 أن تغلق الفتاة حنفية املاء  -١٤
  أن تغلق الفتاة معجون األسنان  -١٥
 ملعجون ملكاما أن تعيد الفتاة الفرشاة وا -١٦
 أن جتفف الفتاة فمها باملنديل  -١٧

 

  :  حتديد املثري احملفز -٣
 تتوجه ألداء أي مهارة عن      أا) معلمة ، أخصائية اجتماعية و احلاضنة       ( ، وسؤال العامالت معها     ) نوف   (  الفتاة وجدت الباحثة من خالل مالحظة    

  " . يا نوف فرشي أسنانك هيا: "  بالطلب بقول فتاةملثري احملفز للطريق الطلب بعبارات خمتصرة وواضحة ، لذا مت حتديد ا
   

  :  اختيار عدد املستويات يف التسلسل اهلرمي   -٤
وهذه  .  الفتاة  على مالحظتها  بناًء وذلك   ،على مهارة تنظيف األسنان     ) نوف  ( اختارت الباحثة أربعة مستويات أساسية يف التسلسل اهلرمي لتدريب          

  " ، املستوى الرابع  املستوى االستقاليل   تلقني األقل تلقني ، املستوى الثالث اقلها ، املستوى الثاين تلقنياملستوى األول األكثر " ي املستويات ه
  

  :  املستخدمة يف التسلسل اهلرمي   تلقينات اختيار أنواع ال-٥
 أن نوف   ت، ووجد ) معلمة ، حاضنة    ( تعلم ، وكذلك سؤال العامالت معها          ، والتعرف على سلوكها العام يف عملية ال        الفتاةقامت الباحثة مبالحظة    

    القلـب   - ملا تعانيه من مشاكل صحية        نظراً اجلزئيةلديها استعداد لتقليد السلوك ، وإتباع التعليمات اللفظية ، إال أا حتتاج لبعض املساعدة اجلسدية                
ـ   ) ٤( لذا اختارت الباحثة    .  تدخل اآلخرين ومساعدا جسدياً    مصاحبة ألعاقتها ، مما يستدعي أحيانا        –و الصرع     موضـحة يف    تلقنيمستويات لل

  : اجلدول أدناه 
  
  
  
  



 ١٧١

  تلقنينوع ال  املستوى
  "قيام الباحثة مبسك جزء من يد الفتاة وتوجيهها أثناء عملية التدريب "   من خالل جزئي جسدي تلقني  ١
  "  الفتاة كل خطوة من مهارة تنظيف األسنان أمامقيام الباحثة بنمذجة" منذجة من خالل   ٢
   "واضحاً وخمتصراً على أن يكون الشرح  الفتاةقيام الباحثة بشرح كل خطوة لفظيا"  لفظي من خالل تلقني  ٣
  "نوف فرشي أسنانك  ياهيا ":  بقول الفتاةطلب الباحثة من " املثري املستهدف من خالل   ٤

  

    : تلقني أقل  املستخدمة من أكثر إىللقيناتت تنظيم اختيار أنواع ال-٦
 ، حبيث تستخدم مـستويات      تلقني أقل  إىل تلقني، وذلك من أكثر     ) نوف  (  الفتاة اليت ستستخدمها يف تدريب      تلقيناتقامت الباحثة بتنظيم أنواع ال    

امة لتحليل املهمة اخلاصة مبهارة تنظيف األسنان ، كمـا          يف مجيع اخلطوات الع   )  ، منذجة ، لفظي ، مثري  مستهدف          جزئيجسدي  (  األربعة   تلقيناتال
  : هو موضح يف اجلدول أدناه 

  : مثال              
  تلقنينوع ال  تلقنيمستوى ال  حتليل املهمة  م

   جزئي جسدي تلقني  ١
  منذجة   ٢
   لفظي تلقني  ٣

 أن تقف الفتاة أمام املغسلة  ١

  مثري مستهدف   ٤
  
  :  االستجابة    حتديد فترة طول-٧

   .دقائق وهذا ما حتتاجه نوف لتنفيذ خطوات مهارة تنظيف األسنان كاملة   ) ٧( وهي فترة زمنية   من خالل مالحظتها للفتاة حددت الباحثة

  :  مستوى من التدخل   أقل حتديد معيار االنتقال إىل -٨
 فيها استجابة صحيحة على مـستوى       الفتاةجلسات متتالية تظهر     ) ٣( عد كل    مستوى من التدخل ، وذلك ب      أقلحددت الباحثة معيار االنتقال إىل      

  .  املستخدم  تلقنيال
  

   : تدخالًقل يف املستويات األالفتاة اختيار جدول لتقييم أداء -٩

  
  

   : الفتاةجتاه استجابات " رد فعل الباحثة "  حتديد احلدث التايل -١٠
   :ول أدناهكما هو موضح يف اجلد،  على النحو التايل الفتاة كانت ردة فعل الباحثة جتاه استجابات 

   استجابات الفتاة رد فعل الباحثة جتاه  نوع االستجابة
 ، وبعد انتهاء اجللسة ة على اللوحة املغناطيسيملصق، وتضع هلا بعد كل خطوة " نوف  شطورة يا: "  بقول الفتاة تقوم الباحثة بتعزيز   صحيحة

   . مبعزز غذائي مرغوبامللصقاتيتم استبدال 
   ، واالنتقال للهدف التايلاخلطأ الفتاة ، وتقدمي  املساعدة حسب املستوى الذي أظهرت فيه اخلطأاشرة بتوضيح تقوم الباحثة مب  خاطئة

  
   :  اختيار نظام جلمع البيانات-١١

 األربعة  تلقنيتويات ال حبيث يساعد على توضيح مس    )  استمارة تسجيل بيانات إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً        (  جلمع البيانات    اًنظاماختارت الباحثة   
  كما   حىت حتقيق املعيار احملدد مسبقاً    ، أثناء مرحلة التدريب     الفتاة واستجابات   ، تلقنيونسبة كل   )  مستهدف    جسدي جزئي ، منذجة ، لفظي ، مثري        (

  :  سيتضح يف استمارة التسجيل أدناه 
  
  
  
  

  

  الفتاةتقييم أداء   تلقنينوع ال  املستوى
 جزئي جسدي تلقني  ١
  منذجة  ٢
   لفظيتلقني  ٣
  املثري املستهدف  ٤

تقوم الباحثة مباشرة بإجراء     املستخدم ،    تلقنيهار استجابة صحيحة على مستوى ال     جلسات متتالية بإظ   ) ٣( بعد كل    الفتاةعندما تقوم   
" النمذجة " فانه سيتم استبعاد " تلقني اللفظي ال "  مثالًتلقني قل من األداء على األالفتاة وإذا متكنت تلقني قلقياس تقصي للمستويات األ

حىت   هاوتكرر اخلطوات السابقة  نفس    " النمذجة  " قل مباشرة إيل املستوى الثاين       فان الباحثة ستنت   الفتاةوهكذا ، أما يف حال عدم متكن        
 متتالية يتم إاء التدريب ، أما يف حال عدم تلثالث جلسا% ) ١٠٠(االستقاليل فإذا حققت املعيار احملدد  ) ٤(يتم الوصول للمستوى 
  .  وهكذا حىت يتم الوصول لتحقيق اهلدف  تلقني املستوى األكثر ، يتم االنتقال إىل)  مرات ٣  ( اخلطأحتقيق املعيار أو تكرار 



 ١٧٢

  استمارة تسجيل بيانات إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً
                   )         املغسلة ( دورة املياه : مكان التدريب تنظيف األسنان          : املهارة          استقاليل  : املــجال نوف          : م  االس
  عواطف الشمري : املعلمة اسم           دقائق ٧:  مدة اجللسة         هـ١/٨/٢٨ إىلهـ ١٦/٧/٢٨ من:  التدريب تاريخ

  ) األخطاء : التظليل ( ،  )    مستقل: ق ( ، ) لفظي : ل ( ، ) منذجة : ن  ( ، ) جزئيجسدي : ج  ( :املفتاح 
  

   الفتاةاستجابات   حتليل املهارة  م
 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ج ج ج أن تقف الفتاة  أمام املغسلة  ١
 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ن ن ن ن ن ج ج ج   الفتاة  معجون األسنانأخذأن ت  ٢
 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ن ن ن ج ج ج ج ج ج ج أن تفتح  الفتاة معجون األسنان  ٣
 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ن ن ن ن ن ن ج ج ج   الفتاة فرشاة األسنانأخذأن  ت  ٤
 من املعجـون علـى      قليالًأن تعصر  الفتاة       ٥

 الفرشاة
 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل ن ج ج ج ج ج ج ج ج ج

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ن ن ج ج ن ن ج ج ج أن تفتح  الفتاة  حنفية املاء  ٦
 ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ل ل ن ن ن ن ن ج ن ج ج ج ج  من املاءقليلأن تبلل  الفتاة  فرشاة األسنان ب  ٧
 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ن ل ج ج ن ن ج ج ج أن تغلق  الفتاة  حنفية املاء  ٨
 ق ق ق ق ل ل ق ل ل ن ن ن ن ن ن ج ج ج ج ن ن ج ج ج اهات االجتيف مجيعأن تفرش   الفتاة  أسناا   ٩
 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ن ل ج ج ن ن ج ج ج أن تفتح   الفتاة  حنفية املاء  ١٠
 ق ق ق ل ل ل ل ل ل ل ن ن ن ن ن ن ن ج ن ن ن ج ج ج أن تتمضمض   الفتاة   باملاء  ١١
 ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ل ل ل ن ن ن ن ن ج ج ج ج ج ج أن تغسل  الفتاة  فمها اخلارجي باملاء  ١٢
 ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ل ل ن ن ن ن ن ن ج ن ن ج ج ج أن تغسل  الفتاة  فرشاة األسنان  ١٣
 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ل ل ج ج ن ن ج ج ج  أن تغلق  الفتاة  حنفية املاء  ١٤
 ق ق ق ق ق ق ق ل ل ل ل ل ل ل ن ن ن ن ن ج ن ج ج ج أن تغلق   الفتاة  معجون األسنان  ١٥
 ق ق ق ق ق ق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ن ن ن ن ن ج ج ج أن تعيد الفتاة الفرشاة واملعجون ملكاما  ١٦
 ق ق ق ق ق ق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ن ن ن ن ن ج ج ج   فمها باملنديل الفتاةأن جتفف   ١٧

                                                  ملخص البيانات
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   :)نوف  ( فتاةرسم بياين يوضح االستجابات املستقلة لل-١٢
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 ١٧٤

  جراء املساعدة املتناقصة تدرجيياًإل الربنامج التدريسي
  
   ) : ٣ ( الفتاة املعلومات العامة عن -١
  استقاليل        :  جمال التدريب -         حصة                                                           :  االسم - 
  سنانتنظيف األ:   املهارة -           سنة                                                       ١٥:  العمر - 
  هـ٢/٨/١٤٢٨األربعاء :  بداء التدريب -                                                ختلف عقلي شديد:  نوع اإلعاقة - 
  هـ     ١٣/٨/١٤٢٨األحد :  انتهاء التدريب -                                                              ٣٦:   نسبة الذكاء - 

                                                          
  :  اختيار ووصف السلوك املستهدف  -٢

 على توجيه املعلمة املسئولة عن احلالة ، ووجود هذه املهارة ضمن األهداف االستقاللية يف الربنامج بناًء) تنظيف األسنان ( مت اختيار املهارة االستقاللية 
  . ىل أن الفتاة مل تدرب على هذه املهارة من قبل ، رغم أمهيتها ودورها يف الصحة الشخصية التربوي الفردي ، باإلضافة إ

   .  جلسات متتالية٣خالل % ١٠٠أن تنظف الفتاة أسناا بالفرشاة واملعجون عندما يطلب منها ذلك بنسبة جناح : اهلدف العام 
  : حتليل املهمة 

 أن تقف الفتاة أمام املغسلة  -١
 اة معجون األسنان  الفتأخذأن ت -٢
 أن تفتح الفتاة معجون األسنان  -٣
  الفتاة فرشاة  األسنان أخذأن ت -٤
  من املعجون على الفرشاة قليالًأن تعصر الفتاة  -٥
 أن تفتح الفتاة حنفية املاء  -٦
  من املاء قليلأن تبلل الفتاة فرشاة األسنان ب -٧
 أن تغلق الفتاة حنفية املاء  -٨
  االجتاهات يف مجيعأن تفرش الفتاة أسناا  -٩
 أن تفتح الفتاة حنفية املاء  -١٠
 أن تتمضمض الفتاة باملاء  -١١
 أن تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء  -١٢
 أن تغسل الفتاة فرشاة األسنان  -١٣
 أن تغلق الفتاة حنفية املاء  -١٤
 أن تغلق الفتاة معجون األسنان  -١٥
 أن تعيد الفتاة الفرشاة واملعجون ملكاما  -١٦
 ديلأن جتفف الفتاة فمها باملن -١٧

 

  :  حتديد املثري احملفز -٣
 تتوجه ألداء أي مهارة عـن  أا) معلمة ، أخصائية اجتماعية ، حاضنة ( ، وسؤال العامالت معها ) حصة  ( الفتاةوجدت الباحثة من خالل مالحظة     

  " .ة فرشي أسنانك  يا حصهيا: "  بالطلب بقول للفتاةطريق الطلب بعبارات خمتصرة وواضحة ، لذا مت حتديد املثري احملفز 
   

  :  اختيار عدد املستويات يف التسلسل اهلرمي   -٤
وهذه  . للفتاة   على مالحظتها    بناًءعلى مهارة تنظيف األسنان  وذلك       ) حصة  ( اختارت الباحثة أربعة مستويات أساسية يف التسلسل اهلرمي لتدريب          

  " ، املستوى الرابع  املستوى االستقاليل   تلقني املستوى الثالث اقلها ، تلقني قلين  األاملستوى الثا  ،تلقنياملستوى األول األكثر " املستويات هي 
  

  :  املستخدمة يف التسلسل اهلرمي   تلقينات اختيار أنواع ال-٥
 أن حصة   ت، ووجد ) نة  معلمة ، حاض  ( والتعرف على سلوكها العام يف عملية التعلم ، وكذلك سؤال العامالت معها               الفتاة  قامت الباحثة مبالحظة    

 ملا تعانيه من شلل دمـاغي اثـر علـى    ة نظراًزئيلديها استعداد لتقليد السلوك ، وإتباع التعليمات اللفظية ، إال أا حتتاج لبعض املساعدة اجلسدية اجل             
ـ    ) ٤( رت الباحثـة      لذا اختا .  يف بعض األحيان       زئيمهارا احلركية الدقيقة بشكل بسيط ، لكنها حتتاج للتوجيه اجلسدي اجل            تلقنيمـستويات لل

  : موضحة يف اجلدول أدناه 
  
  
  



 ١٧٥

  تلقنينوع ال  املستوى
  "قيام الباحثة مبسك جزء من يد الفتاة وتوجيهها أثناء عملية التدريب "   من خالل جزئي جسدي تلقني  ١
   "تاة  الفقيام الباحثة بنمذجة كل خطوة من مهارة تنظيف األسنان أمام" منذجة من خالل   ٢
   "واضحاً وخمتصراً على أن يكون الشرح فتاةقيام الباحثة بشرح كل خطوة لفظيا لل"  لفظي من خالل تلقني  ٣
  "حصة فرشي أسنانك   ياهيا ":  بقول الفتاةطلب الباحثة من " املثري املستهدف من خالل   ٤

  
    : تلقني أقل املستخدمة من أكثر إيل تلقينات تنظيم اختيار أنواع ال-٦

 ، حبيث تستخدم مـستويات      تلقني أقل  إىل تلقني، وذلك من أكثر     ) حصة   ( فتاة اليت ستستخدمها يف تدريب ال     تلقيناتقامت الباحثة بتنظيم أنواع ال    
سنان ، كما هو    يف مجيع اخلطوات العامة لتحليل املهمة اخلاصة مبهارة تنظيف األ         )  ، منذجة ، لفظي ، مثري  مستهدف          جزئيجسدي  (  األربعة   تلقنيال

  : موضح يف اجلدول أدناه 
  : مثال                        

  تلقنينوع ال  تلقنيمستوى ال  حتليل املهمة  م
   جزئي جسدي تلقني  ١
  منذجة   ٢
   لفظي تلقني  ٣

 أن تقف الفتاة أمام املغسلة  ١

  مثري مستهدف   ٤
  

  :  حتديد فترة طول االستجابة   -٧
  .دقائق وهذا ما حتتاجه حصة لتنفيذ خطوات مهارة تنظيف األسنان كاملة   ) ٦( وهي فترة زمنية  ن خالل مالحظتها للفتاة  محددت الباحثة

  :  مستوى من التدخل   أقل حتديد معيار االنتقال إىل -٨
 فيها استجابة صحيحة على مـستوى       الفتاةجلسات متتالية تظهر     ) ٣(  مستوى من التدخل ، وذلك بعد كل         أقلحددت الباحثة معيار االنتقال إىل      

  .  املستخدم  تلقنيال
  
  : تدخل قل يف املستويات األالفتاة اختيار جدول لتقييم أداء -٩
  

  الفتاة أداء تقييم   تلقنينوع ال املستوى
  جزئي جسدي تلقني  ١
  منذجة  ٢
   لفظيتلقني  ٣
٤  

  املثري املستهدف

، تقوم الباحثـة     املستخدم   لقيناتتجلسات متتالية بإظهار استجابة صحيحة على مستوى ال        ) ٣( بعد كل    الفتاةعندما تقوم   
فانه " تلقني اللفظي   ال "  مثالً تلقني قل من األداء على األ    الفتاة وإذا متكنت    تلقني قلمباشرة بإجراء قياس تقصي للمستويات األ     

" النمذجـة   "  فان الباحثة ستنتقل مباشرة إيل املستوى الثاين       الفتاةوهكذا ، أما يف حال عدم متكن        " النمذجة   " سيتم استبعاد   
لـثالث  % ) ١٠٠(االستقاليل فإذا حققت املعيار احملـدد        ) ٤(وتكرر نفس اخلطوات السابقة ، حىت يتم الوصول للمستوى          

، يتم االنتقال إىل املـستوى      )  مرات   ٣( حتقيق املعيار أو تكرار اخلطأ         متتالية يتم إاء التدريب ، أما يف حال عدم           تجلسا
  .  حىت يتم الوصول لتحقيق اهلدف  وهكذا،  تلقنياألكثر 

  
    : الفتاةجتاه استجابات " رد فعل الباحثة "  حتديد احلدث التايل -١٠

   : كما هو موضح يف اجلدول أدناه ، على النحو التايل ة الفتاردة فعل الباحثة جتاه استجاباتستكون 
  استجابات الفتاة  فعل الباحثة جتاه رد  نوع االستجابة

  صحيحة
 وبعد انتهاء اجللسة يتم ة على اللوحة املغناطيسيملصق، وتضع هلا بعد كل خطوة " حصة  شطورة يا: "  بقول ة الفتاتقوم الباحثة بتعزيز

   مبعزز غذائي مرغوبامللصقاتاستبدال 
   ، واالنتقال للهدف التايلاخلطأ الفتاة اعدة حسب املستوى الذي أظهرت فيه  ، وتقدمي  املساخلطأتقوم الباحثة مباشرة بتوضيح   خاطئة

  
  

   :  اختيار نظام جلمع البيانات-١١
 األربعة  تلقنيحبيث يساعد على توضيح مستويات ال     )  استمارة تسجيل بيانات إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً        (  جلمع البيانات    اًنظاماختارت الباحثة   

حىت حتقيق املعيار احملـدد مـسبقاً    ،  أثناء مرحلة التدريب الفتاة ، واستجابات تلقنيونسبة كل )  ، منذجة ، لفظي ، مثري  مستهدف    زئيججسدي  ( 
  :  كما سيتضح يف استمارة التسجيل أدناه 

  
  
  



 ١٧٦

  استمارة تسجيل بيانات إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً  
)                                   املغسلة ( دورة املياه : ب تنظيف األسنان           مكان التدري: استقاليل              املهارة : حصة          املــجال : االسم  

  عواطف الشمري:  دقائق          اسم املعلمة  ٦: مدة اجللسة           هـ١٣/٨/٢٨هـ إىل ٢/٨/٢٨ من: تاريخ التدريب 

  ) األخطاء : التظليل (  ،  )   مستقل: ق ( ، ) لفظي : ل ( ، ) منذجة : ن ( ،  ) جزئيجسدي : ج  ( :املفتاح 

  
  
  

  الفتاةاستجابات   حتليل املهارة  م

  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ن  ج  ج  ج أن تقف الفتاة  أمام املغسلة  ١

  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ل  ن  ن  ج  ج  ج   الفتاة  معجون األسنانأخذأن ت  ٢

  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ل  ن  ن  ج  ج  ج أن تفتح  الفتاة معجون األسنان  ٣

  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ن  ج  ج  ج   الفتاة فرشاة األسنانأخذأن  ت  ٤

٥  
 من املعجون علـى     قليالًأن تعصر  الفتاة     

 الفرشاة
  ق  ق  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ن  ن  ج  ج  ج

  ق  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ن  ج  ج  ج أن تفتح  الفتاة  حنفية املاء  ٦

٧  
 مـن  قليلأن تبلل  الفتاة  فرشاة األسنان ب  

 املاء
  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ن  ن  ن  ج  ج  ج  ج

  ق  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ن  ج  ج  ج املاءأن تغلق  الفتاة  حنفية   ٨

٩  
 يف مجيـع  أن تفرش   الفتـاة  أسـناا          

 االجتاهات
  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ن  ل  ل  ل  ن  ن  ن  ج  ج  ج

  ق  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ن  ج  ج  ج أن تفتح   الفتاة  حنفية املاء  ١٠

  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ل  ن  ن  ن  ن  ج  ج  ج  ج  ج أن تتمضمض   الفتاة   باملاء  ١١

  ق  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ن  ن  ن  ن  ج  ج  ج  ج  ج سل  الفتاة  فمها اخلارجي باملاءأن تغ  ١٢

  ق  ق  ق  ق  ن  ق  ل  ل  ن  ن  ن  ن  ن  ج  ج  ج أن تغسل  الفتاة  فرشاة األسنان  ١٣

  ق  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ن  ج  ج  ج  أن تغلق  الفتاة  حنفية املاء  ١٤

  ق  ق  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ل  ل  ن  ن  ن  ج  ج  ج أن تغلق   الفتاة  معجون األسنان  ١٥

  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ن  ن  ج  ج  ج أن تعيد الفتاة الفرشاة واملعجون ملكاما  ١٦

  ق  ق  ق  ق  ق  ق  ل  ل  ل  ل  ل  ل  ن  ج  ج  ج   فمها باملنديل الفتاةأن جتفف   ١٧

                                  ملخص البيانات
  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  اجلــــلسات

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ٣  ١٧  ١٧  ١٧  التلقني اجلسديعدد 
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   :)حصة  ( فتاةرسم بياين يوضح االستجابات املستقلة لل-١٢
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   )٩( ملحق رقم 
  استمارة تسجيل بيانات اخلط القاعدي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ١٧٩

 استمارة تسجيل بيانات اخلط القاعدي  
  

  .............................. :مكان املالحظة   .......................... :اسم املالحظ  ....................................  :الفتاةاسم 
      ................................ :الوقت الكلي  ...................: انتهاء املالحظة   ............................... :ابتداء املالحظة  

  

  
، ووضع أشارة        شاة واملعجون  القيام بتنظيف األسنان بالفرالفتاة من - ثالث حماوالت – من خالل الطلب تسجل بيانات اخلط القاعدي * 
  . يف حال االستجابة اخلاطئة ) × ( يف حال االستجابة الصحيحة وإشارة  )  (
  

  ١٠٠×       جمموع االستجابات الصحيحة        =   حساب نسبة االستجابات الصحيحة  * 
  )٣(اوالت                                                 اموع الكلي لعدد احمل

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رقم  عدد احملاوالت
 اجللسة

  التاريخ اليوم
٣  ٢  ١  

 * الصحيحة  نسبة االستجابات
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  )١٠(ملحق رقم 

  سيناريو استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً

  
  
  
  
  
  
  



 ١٨١
  

  سيناريو استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً

    ) تلقني جلسات صحيحة يف مستوى ال٣(  عند حتقيق الفتاة ملعيار االنتقال قلن املساعدة األكثر إىل األيتم االنتقال م •
   . قل األتلقنيأخطاء متتالية يف مستوى ال )  ٣(   عند حصول الفتاة على تلقني  إىل األكثر تلقني قليتم االنتقال من املستوى األ •

  

  

  املعلمة  استجابة الفتاة  املعلمة  تلقنيمستوى ال  اهلدف

   تقف الفتاة  أمام املغسلة- ١
  )استجابة صحيحة ( 

علـى اللوحـة    " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  
  

  تلقنيكثر  األ- ١
   )جزئي جسدي تلقني(
  

 أمام قفي... هيا يا   " تطلب املعلمة من الفتاة الوقوف أمام املغسلة من خالل مناداا وقول                
وتوجيههـا حنـو    " كتفها  " ، مث تقوم املعلمة مبسك جزء من جسم الفتاة  اخللفي            " املغسلة  
   تقف الفتاة بعيداً عن املغسلة- ٢  .املغسلة 

  )استجابة خاطئة  ( 
 من اخللف وتوجهها للوقوف أمام ة حيث متسك  الفتاة زئيتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية اجل 

  . املغسلة مث تنتقل للهدف التايل أمامنوقف ... هنا يا " املغسلة وتقول هلا 

   تقف الفتاة  أمام املغسلة- ١
  )استجابة صحيحة ( 

علـى اللوحـة    " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  . املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  
  تلقني قل األ- ٢

  )منذجة (
   

 قفـي ... هيا يا "  تطلب املعلمة من  الفتاة  الوقوف أمام املغسلة من خالل مناداا وقول             
   تقف  الفتاة  بعيداً عن املغسلة- ٢  ة ذلك من خالل وقوفها أمام املغسلة وتقوم املعلمة بنمذج" .  املغسلة أمام

  )ابة خاطئة  استج( 
"   املغسلة أمام... هنا نقف يا " بالوقوف أمام املغسلة وقول   " قلاملساعدة األ" تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي 

  .مث تنتقل للهدف التايل 
   تقف الفتاة  أمام املغسلة- ١

  )استجابة صحيحة ( 
علـى اللوحـة    " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  تلقني قل األ- ٣  . ايلاملغناطيسية ، مث تنتقل للهدف الت
  )لفظي (

  

 قفـي ... هيا يا   "  تطلب املعلمة من  الفتاة  الوقوف أمام املغسلة من خالل مناداا وقول                  
   تقف  الفتاة  بعيداً عن املغسلة- ٢  " .ها أمام قفيامشي شوي للمغسلة مث  " م املعلمة بالشرح اللفظي   وتقو" .  املغسلة أمام

  )استجابة خاطئة  ( 
مث تنتقـل   " .  هـا   أمام قفيامشي شوي للمغسلة مث     " تقوم املعلمة مباشرة  بشرح اخلطوة لفظياً  بقول            

  .للهدف التايل 

  
  
  
١  

أن تقف الفتاة  
  أمام املغسلة

  
  
  
  
  

  

  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا "  وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا  من املعلمة ،تلقني أي دونتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة    استقاليل - ٤

   الفتاة  معجون األسنانأخذ ت- ١
  )استجابة صحيحة ( 

لوحـة  علـى ال  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
    .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  تلقني األكثر - ١
   )جزئي جسدي تلقني(

خـذي معجـون   ... هيا يـا  "   بقوهلا           معجون األسنان   أخذتطلب املعلمة من  الفتاة          
   الفتاة  معجون األسنانأخذ   مل ت- ٢  . املعجون أخذ، وتقوم املعلمة مباشرة مبسك جزء من يد  الفتاة  ملساعدا على " األسنان 

  )استجابة خاطئة  ( 
 أخـذ ة حيث متسك جبزء من يد الفتاة ملساعدا على          زئيتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية اجل      

  .، مث تنتقل للهدف التايل  املعجون

   الفتاة  معجون األسنانأخذ ت- ١
  )استجابة صحيحة ( 

علـى اللوحـة    " ا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه        وتضع هل ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٢  .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  )منذجة (
"   خذي معجون األسنان ..هيا يا "   أخذ  معجون األسنان بقوهلا         تطلب املعلمة من  الفتاة      

   الفتاة  معجون األسنانأخذ   مل ت- ٢  " ....خذيه مثلي يا " وتقول   معجون األسنان أمامها ،أخذوتقوم املعلمة ب
  )استجابة خاطئة  ( 

مث تنتقل للهـدف    "  املعجون هكذا    أخذن" تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة مبد يدها للمعجون وتقول          
  .التايل 

   الفتاة  معجون األسنانأخذ ت- ١
  )استجابة صحيحة ( 

علـى اللوحـة    " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  . املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  قنيتل قل األ- ٣
  )لفظي (

  
  

"   خذي معجون األسنان ..هيا يا :  "    أخذ معجون األسنان بقوهلا   تطلب املعلمة من  الفتاة    
   الفتاة  معجون األسنانأخذ   مل ت- ٢  " .مدي يدك حنو الكوب وخذي املعجون " وتقوم املعلمة  بشرح اخلطوة لفظياً بقوهلا  

  )استجابة خاطئة  ( 
 مث تنتقـل  " . مدي يدك حنو الكوب وخذي املعجون       " تقوم املعلمة مباشرة بإعادة املساعدة لفظياً بقوهلا        

  .للهدف التايل 

٢  
 الفتاة   أخذأن ت

معجون 
  األسنان

   استقاليل- ٤
  . على اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا "  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا تلقني أي دونتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة   



 ١٨٢
  

  ملتناقصة تدرجيياًسيناريو استخدام إجراء املساعدة ا

    ) تلقني جلسات صحيحة يف مستوى ال٣(  الفتاة ملعيار االنتقال  عند حتقيققليتم االنتقال من املساعدة األكثر إىل األ •
   . قل األتلقنيأخطاء متتالية يف مستوى ال )  ٣(   عند حصول الفتاة على تلقني  إىل األكثر تلقني قليتم االنتقال من املستوى األ •

  
  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة  املعلمة  تلقنيمستوى ال  اهلدف
    تفتح  الفتاة  معجون األسنان- ١

  )استجابة صحيحة ( 
علـى اللوحـة    " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه          ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

    . املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل
  تلقني األكثر - ١

   )جزئي جسدي تلقني(

 " معجـون األسـنان     ... افتحـي يـا     " تطلب املعلمة من  الفتاة  فتح معجون األسنان بقول           
 ة  معجون األسنان  مل تفتح  الفتا- ٢   .  جزء من  يد الفتاة ومساعدا على فتح معجون األسنانمث تقوم املعلمة مبسك 

  )استجابة خاطئة  ( 
ة حيث متسك جبزء من يد  الفتاة  ملساعدا علـى فـتح              زئيتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية اجل      

  .، مث تنتقل للهدف التايل "  نفتح املعجون ... هكذا يا "  هلا  لمعجون األسنان وتقو
    تفتح  الفتاة  معجون األسنان- ١

  )استجابة صحيحة ( 
علـى اللوحـة    " سم يفرش أسـنانه     وتضع هلا  ملصق وجه مبت     ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  تلقني قل األ- ٢  . املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل
  )منذجة (

 " معجـون األسـنان     ... افتحـي يـا     " من  الفتاة  فتح معجون األسنان بقول         تطلب املعلمة   
  مل تفتح  الفتاة  معجون األسنان - ٢  " .هكذا نفتح املعجون " مث تقوم املعلمة بفتح املعجون أمامها وتقول  

  )استجابة خاطئة  ( 
  .مث تنتقل للهدف التايل"   هكذا نفتح املعجون" تقوم املعلمة مباشرة بفتح املعجون وتقول  للفتاة 

    تفتح  الفتاة  معجون األسنان- ١
  )استجابة صحيحة ( 

علـى اللوحـة    " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه          ... شطورة يا   " ة الفتاة  بقوهلا     تعزز املعلم 
  تلقني قل األ- ٣  . املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  )لفظي (
  

 " معجـون األسـنان     ... افتحـي يـا     " من  الفتاة  فتح معجون األسنان بقول         تطلب املعلمة   
مث حركي الغطاء و افتحيه     ... امسكي املعجون يا    " مث تقوم املعلمة  بشرح اخلطوة لفظياً بقوهلا         

  مل تفتح  الفتاة  معجون األسنان - ٢  .وضعي الغطاء هنا فوق املغسلة  
  )استجابة خاطئة  ( 

تحيه وضعي الغطـاء    كذا مث حركي الغطاء و اف     ... امسكي املعجون يا    " تقوم املعلمة مباشرة بشرح اخلطوة      
  . ، مث تنتقل للهدف التايل"هنا فوق املغسلة  

  
٣  

أن تفتح  الفتاة 
معجون 
  األسنان

  
  
  
  
  
  
  

  .سية ، مث تنتقل للهدف التايلعلى اللوحة املغناطي" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا "  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا تلقني أي دونتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة    استقاليل- ٤  

  الفتاة  فرشاة األسنان  أخذ  ت- ١
  )استجابة صحيحة ( 

علـى اللوحـة    " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه          ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
    . املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  تلقني األكثر - ١
   )جزئي جسدي تلقني(

مث تقوم  " خذي فرشاة األسنان    ... هيا يا   "   فرشاة األسنان بقول       أخذتطلب املعلمة من الفتاة     
    الفتاة  فرشاة األسنانأخذ مل ت- ٢  . الفرشاة أخذاملعلمة مبسك جزء من يد  الفتاة ملساعدا على 

  )استجابة خاطئة  ( 
 أخـذ ة حيث متسك جبزء من يد  الفتاة   ملساعدا على             زئيملساعدة اجلسدية اجل  تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي ا    

  .، مث تنتقل للهدف التايل "  فرشاة األسنان أخذن... هكذا يا "  هلا  لفرشاة األسنان وتقو
    الفتاة  فرشاة األسنانأخذ  ت- ١

  )استجابة صحيحة ( 
علـى اللوحـة    " انه  وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـن        ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  تلقني قل األ- ٢  . املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل
  )منذجة (

 األسنان وتقـوم    خذي فرشاة ... هيا يا   "   فرشاة األسنان بقول       أخذتطلب املعلمة من  الفتاة        
 أخـذ هكـذا ن : " ها أمام الفتاة ، وتقـول  أخذاملعلمة بتقدمي املساعدة  مبد يدها حنو الفرشاة و        

    الفتاة  فرشاة األسنانأخذ مل ت- ٢  "خذيها ....الفرشاة  هيا يا 
 )استجابة خاطئة (

وتنتقل للهـدف   "  الفرشاة   أخذهكذا ن " تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة مبد يدها حنو الفرشاة وتقول             
 .التايل

    الفتاة  فرشاة األسنانأخذ  ت- ١
  )استجابة صحيحة ( 

علـى اللوحـة    " تسم يفرش أسـنانه     وتضع هلا  ملصق وجه مب     ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٣  . املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  )لفظي (
  

خذي فرشاة األسنان وتقـوم     ... هيا يا   "   فرشاة األسنان بقول       أخذة من  الفتاة       تطلب املعلم 
    الفتاة  فرشاة األسنانأخذ مل ت- ٢  "للكوب وخذي الفرشاة ... مدي يدك يا" املعلمة بشرح ذلك لفظياً بقول 

  )استجابة خاطئة  ( 
، مث تنتقـل    "للكوب وخذي الفرشـاة     ... مدي يدك يا  " تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اللفظية بقول        

  . للهدف التايل

٤  
 الفتاة أخذأن ت

  فرشاة األسنان
  

   استقاليل- ٤
  . على اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا "  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا تلقني أي دونلفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة تقوم ا  



 ١٨٣
  
  

  سيناريو استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً

    ) تلقني يف مستوى ال جلسات صحيحة٣(  عند حتقيق الفتاة ملعيار االنتقال قليتم االنتقال من املساعدة األكثر إىل األ •
   . قل األتلقنيأخطاء متتالية يف مستوى ال )  ٣(   عند حصول الفتاة على تلقني  إىل األكثر تلقني قليتم االنتقال من املستوى األ •

  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة  املعلمة  نيتلقمستوى ال  اهلدف

   من املعجون على الفرشاةقليالً  تعصر  الفتاة  - ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم يفـرش   ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
    . لتايلعلى اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف ا" أسنانه 

  تلقني األكثر - ١
   )جزئي جسدي تلقني(

أعـصري  ... هيا يا   "   من املعجون على الفرشاة وتقول       قليالً رتطلب املعلمة من الفتاة عص    
ء من يد  الفتاة  ملساعدا علـى         وتقوم املعلمة مبسك جز   "  شوي من املعجون على الفرشاة      

   من  املعجون على الفرشاةقليالًمل تعصر  الفتاة   -٢  . من املعجون على الفرشاة قليالًعصر 
  )استجابة خاطئة  ( 

ة حيث متسك جبزء من يد الفتاة       زئيتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية اجل      
   من املعجون على الفرشاة ، مث تنتقل للهدف التايل قليالًملساعدا على عصر 

   من املعجون على الفرشاةقليالً  تعصر  الفتاة  - ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم يفـرش   ... شطورة يا   "  بقوهلا   تعزز املعلمة الفتاة    
  تلقني قل األ- ٢  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" أسنانه 

  )منذجة (
  

أعـصري  ... هيا يا "   من املعجون على الفرشاة وتقول قليالًتطلب املعلمة من  الفتاة  عصر  
   من  املعجون على الفرشاةقليالً مل تعصر  الفتاة  - ٢  . من املعجون على الفرشاة قليالً، وتقوم املعلمة بعصر " شوي من املعجون على الفرشاة  

 )استجابة خاطئة (
، مث تنتقل  من املعجون على الفرشاة قليالًتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة بعصر      

  .للهدف التايل
   من املعجون على الفرشاةقليالً  تعصر  الفتاة  - ١

  )استجابة صحيحة ( 
وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم يفـرش   ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  تلقني قل األ- ٣  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" أسنانه 
  )لفظي (

  

أعـصري  ... هيا يا "   من املعجون على الفرشاة وتقول قليالًتطلب املعلمة من  الفتاة  عصر  
.. امسكي يا   " علمة بشرح ذلك لفظياً  بقول       ، وتقوم امل  " شوي من املعجون على الفرشاة        

  لفرشاة من  املعجون على اقليالً مل تعصر  الفتاة  - ٢  " الفرشاة املعجون مث اضغطي عليه شوي ، واعصري على
  )استجابة خاطئة  ( 

مث اضـغطي   .. امسكي املعجون يا    " تقوم املعلمة مباشرة باملساعدة اللفظية بقول         
  . عليه شوي ، واعصري على الفرشاة ، مث تنتقل للهدف التايل

  
  
٥  

أن تعصر  
  الفتاة
 من قليالً

  املعجون
  على
  الفرشاة

  

  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا " املعلمة الفتاة  بقوهلا  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز تلقني أي دونتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة    استقاليل- ٤
   تفتح  الفتاة حنفية املاء - ١

  )استجابة صحيحة ( 
وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم يفـرش   ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

    .  التايلعلى اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف" أسنانه 
  تلقني األكثر - ١

   )جزئي جسدي تلقني(

وتقوم املعلمـة  "  افتحي احلنفية   ...  يا    هيا " تطلب املعلمة من الفتاة فتح حنفية املاء وتقول         
   مل تفتح  الفتاة حنفية املاء - ٢  .مبسك جزء من يد  الفتاة  ملساعدا على فتح احلنفية 

  )استجابة خاطئة  ( 
ة حيث متسك جبزء من يد  الفتاة  زئيتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية اجل    

  .ملساعدا على فتح احلنفية  ، مث تنتقل للهدف التايل 

   تفتح  الفتاة حنفية املاء - ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم يفـرش   ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  . طيسية ، مث تنتقل للهدف التايلعلى اللوحة املغنا" أسنانه 

  تلقني قل األ- ٢
  )منذجة (

  

وتقوم املعلمـة  "  افتحي احلنفية   ...  يا    هيا " ية املاء وتقول    تطلب املعلمة من الفتاة فتح حنف     
   مل تفتح  الفتاة حنفية املاء - ٢   ."هكذا نفتحها " بفتح احلنفية أمام الفتاة وتقول 

  )استجابة خاطئة  ( 
، مث تنتقـل    "هكذا نفتحها   " تقوم املعلمة مباشرة  بفتح احلنفية أمام الفتاة وتقول          

  .للهدف التايل 
   تفتح  الفتاة حنفية املاء - ١

  )استجابة صحيحة ( 
وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم يفـرش   ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  تلقني قل األ- ٣  .  مث تنتقل للهدف التايلعلى اللوحة املغناطيسية ،" أسنانه 
  )لفظي (

  

وتقوم املعلمـة  "  افتحي احلنفية   ...  يا   ا هي " تطلب املعلمة من الفتاة فتح حنفية املاء وتقول         
    مل تفتح  الفتاة حنفية املاء - ٢  " .بس فوقوارفعي املك..مدي يدك يا " بشرح اخلطوة لفظياً بقوهلا 

  )استجابة خاطئة  ( 
وارفعـي  .. مدي يدك يـا     " بقوهلا   املساعدة اللفظية    تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي     

    .، مث تنتقل للهدف التايل"  املكبس فوق

  
  
  
٦  

  أن تفتح
    الفتاة
  حنفية
  املاء
  
  
  

   استقاليل- ٤  
  . على اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا "  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا تلقني أي وندتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة   



 ١٨٤
  

  سيناريو استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً

    ) تلقني جلسات صحيحة يف مستوى ال٣(  عند حتقيق الفتاة ملعيار االنتقال قلأليتم االنتقال من املساعدة األكثر إىل ا •
   . قل األتلقنيأخطاء متتالية يف مستوى ال )  ٣(   عند حصول الفتاة على تلقني  إىل األكثر تلقني قليتم االنتقال من املستوى األ •

  
  
  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة  املعلمة  تلقنيمستوى ال  اهلدف
   تبلل الفتاة الفرشاة - ١

  )استجابة صحيحة ( 
على اللوحة املغناطيسية   " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         . .شطورة يا   " لمة الفتاة  بقوهلا     عزز املع ت

    . مث تنتقل للهدف التايل
  تلقني األكثر - ١

   )جزئي جسدي تلقني(

 من املاء وتقوم مبسك جزء من يد  الفتاة           قليلتطلب املعلمة من الفتاة أن تبلل فرشاة األسنان ب        
   مل  تبلل الفتاة الفرشاة      - ٢  .ملساعدا على وضع الفرشاة حتت املاء 

  )استجابة خاطئة  ( 
 حيث تقوم مبسك جزء من يد  الفتاة  ملساعدا على وضع             اجلزئيةجلسدية  تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة ا     

   .الفرشاة حتت املاء ، مث تنتقل للهدف التايل
   تبلل الفتاة الفرشاة - ١

  )استجابة صحيحة ( 
على اللوحة املغناطيسية    " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         . .شطورة يا   " لمة الفتاة  بقوهلا     تعزز املع 

  تلقني قل األ- ٢  .مث تنتقل للهدف التايل
  )منذجة (

  

 من املاء وتقوم املعلمة مبسك  الفرشـاة         قليلتطلب املعلمة من الفتاة أن تبلل فرشاة األسنان ب        
        مل  تبلل الفتاة الفرشاة - ٢  .، وتطلب منها أن تقلدها " هكذا نبلل الفرشاة :    " قولووضعها حتت املاء أمام الفتاة وت

  )استجابة خاطئة  ( 
مث تنتقـل   " هكذا نبلل الفرشـاة      " وتقول  ،تقوم املعلمة مباشرة مبسك الفرشاة ووضعها حتت املاء أمام الفتاة           

  .للهدف التايل 
   تبلل الفتاة الفرشاة - ١

  )استجابة صحيحة ( 
على اللوحة املغناطيسية    " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  . نتقل للهدف التايلمث ت
  تلقني قل األ- ٣

  )لفظي (
  

 املاء وتقوم املعلمة بـشرح اخلطـوة         من قليلتطلب املعلمة من الفتاة أن تبلل فرشاة األسنان ب        
  ."، مث اسحبيها  وضعيها حتت املاء شوي.. خذي الفرشاة يا " لفظياً بقوهلا

   مل  تبلل الفتاة الفرشاة      - ٢  
  )استجابة خاطئة  ( 

، مث تنتقـل   " وضعيها حتت املـاء شـوي   .. خذي الفرشاة يا  "تقوم املعلمة مباشرة بشرح اخلطوة لفظياً بقوهلا        
  .للهدف التايل 

  
  
  
٧  

ن تبلل الفتاة أ
فرشاة األسنان 

   من املاءقليلب
  
  
  
  
  

  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا "  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا تلقني أي دون املستوى بأداء هذه اخلطوة تقوم الفتاة يف هذا   استقاليل- ٤  
   تغلق  الفتاة حنفية املاء - ١

  )استجابة صحيحة ( 
على اللوحة املغناطيسية    "  وجه مبتسم يفرش أسنانه      وتضع هلا  ملصق   ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
    . مث تنتقل للهدف التايل

  تلقني األكثر - ١
   )جزئيسدي  جتلقني(

وتقوم املعلمـة   "  قفلي احلنفية     ...  يا    هيا " تطلب املعلمة من الفتاة غلق حنفية املاء وتقول         
   مل تغلق الفتاة حنفية املاء - ٢  .مبسك جزء من يد  الفتاة ملساعدا على غلق احلنفية 

  )استجابة خاطئة  ( 
ة حيث متسك جبزء من يد  الفتاة  ملساعدا على غلق احلنفية              زئيتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية اجل      

   .مث تنتقل للهدف التايل
   تغلق  الفتاة حنفية املاء - ١

  )استجابة صحيحة ( 
على اللوحة املغناطيسية    " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         .. .شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٢  . مث تنتقل للهدف التايل

  )منذجة (
  

وتقوم املعلمـة   "  قفلي احلنفية     ...  يا    هيا " تطلب املعلمة من الفتاة  غلق حنفية املاء وتقول          
   مل تغلق الفتاة حنفية املاء - ٢  ."هكذا نقفلها " بغلق احلنفية أمام الفتاة وتقول 

  ، مث تنتقل للهدف التايل" هكذا نقفلها " تقوم املعلمة مباشرة  بغلق احلنفية أمام الفتاة وتقول   )استجابة خاطئة  ( 

   تغلق  الفتاة حنفية املاء - ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة املغناطيسية   " ع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         وتض... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٣  . مث تنتقل للهدف التايل

  )ظي لف(
  

وتقوم املعلمة  "  قفلي  احلنفية      ...    يا     هيا " تطلب املعلمة من الفتاة غلق حنفية املاء وتقول         
   مل تغلق الفتاة حنفية املاء - ٢   ." واضغطي املكبس حتت ..مدي يدك يا " بشرح اخلطوة لفظياً بقوهلا 

 )استجابة خاطئة (
، مث تنتقل للهدف " واضغطي املكبس حتت ..مدي يدك يا " بقوهلا  املساعدة اللفظية  تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي     

 .التايل

  
  
  
٨  

  أن تغلق
    الفتاة
  حنفية
  املاء
  
  
  

  ستقاليل ا- ٤  
  .على اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا "  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا تلقني أي دونتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة   



 ١٨٥
  

  سيناريو استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً

    ) تلقني جلسات صحيحة يف مستوى ال٣(  عند حتقيق الفتاة ملعيار االنتقال قل األيتم االنتقال من املساعدة األكثر إىل •
   . قل األتلقنيأخطاء متتالية يف مستوى ال )  ٣(   عند حصول الفتاة على تلقني  إىل األكثر تلقني قليتم االنتقال من املستوى األ •

  
  

  

  املعلمة  استجابة الفتاة  املعلمة  تلقنيمستوى ال  دفاهل

   االجتاهاتيف مجيع أسناا ة  تفرش الفتا- ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
    .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  تلقني األكثر - ١
   )جزئي جسدي تلقني(

وتقوم املعلمة مبسك   " فرشي أسنانك   ...هيا يا   " تطلب املعلمة من الفتاة تفريش أسناا بقوهلا        
 على تفريش األسنان العلوية بشكل دائري مث األسنان السفلية مث           جزء من يد  الفتاة  ملساعدا      

  االجتاهات  يف مجيع أسناا ة مل تفرش الفتا- ٢  اجلانبية
  )استجابة خاطئة  ( 

 حيث متسك جبزء من يد  الفتاة  ملساعدا على           اجلزئيةتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية       
  .تفريش األسنان العلوية بشكل دائري مث األسنان السفلية مث اجلانبية ، مث تنتقل للهدف التايل 

   االجتاهات مجيعيف أسناا ة  تفرش الفتا- ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  . املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  تلقني قل األ- ٢
  )منذجة (

  

وتقـوم املعلمـة    " فرشي أسنانك   ...هيا يا   " تطلب املعلمة من الفتاة تفريش أسناا بقوهلا        
هكـذا  : " وتقول  " العلوية بشكل دائري مث السفلية مث اجلانبية        " بتفريش أسناا أمام الفتاة     

  االجتاهات  يف مجيع أسناا ة مل تفرش الفتا- ٢  " نفرش أسناننا هيا اعملي مثلى 
  )استجابة خاطئة  ( 

وتقول  " العلوية بشكل دائري مث السفلية مث   اجلانبية          " تفريش أسناا أمام الفتاة     تقوم املعلمة مباشرة ب   
  .، مث تنتقل للهدف التايل " هكذا نفرش أسناننا" 

   االجتاهاتيف مجيع أسناا ة  تفرش الفتا- ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٣  . لهدف التايلاملغناطيسية ، مث تنتقل ل

  )لفظي (
  

 وتقـوم املعلمـة     " فرشي أسنانك   ...هيا يا   " تطلب املعلمة من الفتاة تفريش أسناا بقوهلا        
  الفرشاة فوق األسنان ، واعملي دائرة فـوق ، حتـت            ضعي: "   بقوهلا بشرح اخلطوة لفظياً  

  االجتاهات  يف مجيع أسناا ة مل تفرش الفتا- ٢   ."و داخل 
 )استجابة خاطئة (

  الفرشاة فوق األسنان ، واعملي دائرة فوق        ضعي: "  لفظياً بقوهلا  املساعدة   تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي   
  .، مث تنتقل للهدف التايل "و داخلحتت 

  
  
  
  
٩  

أن تفرش  
الفتاة  أسناا 
 يف مجيع
  تاالجتاها
  
  
  
  
  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا "  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا تلقني أي دونستوى بأداء هذه اخلطوة تقوم الفتاة يف هذا امل   استقاليل- ٤  

    تفتح  الفتاة حنفية املاء- ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة  " ق وجه مبتسم يفرش أسنانه      وتضع هلا  ملص   ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
    .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  تلقني األكثر - ١
   )جزئيسدي  جتلقني(

وتقوم املعلمـة  "  افتحي احلنفية   ...  يا    هيا " تطلب املعلمة من الفتاة فتح حنفية املاء وتقول         
    مل تفتح  الفتاة حنفية املاء- ٢  مبسك جزء من يد  الفتاة  ملساعدا على فتح احلنفية 

  )استجابة خاطئة  ( 
 حيث متسك جبزء من يد  الفتاة  ملساعدا على           اجلزئيةتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية       

  .تايل فتح احلنفية  ، مث تنتقل للهدف ال
    تفتح  الفتاة حنفية املاء- ١

  )استجابة صحيحة ( 
على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... ا  شطورة ي " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  تلقني قل األ- ٢  .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل
  )منذجة (

  

وتقوم املعلمـة  "  افتحي احلنفية   ...  يا    هيا " تطلب املعلمة من الفتاة فتح حنفية املاء وتقول         
    مل تفتح  الفتاة حنفية املاء- ٢  "هكذا نفتحها " بفتح احلنفية أمام الفتاة وتقول 

 )استجابة خاطئة (
  ، مث تنتقل للهدف التايل "هكذا نفتحها " تقوم املعلمة مباشرة  بفتح احلنفية أمام الفتاة وتقول 

    تفتح  الفتاة حنفية املاء- ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة  " ع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         وتض... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٣  .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  )لفظي (
  

وتقوم املعلمـة  "  افتحي احلنفية   ...  يا    هيا " تطلب املعلمة من الفتاة فتح حنفية املاء وتقول         
     مل تفتح  الفتاة حنفية املاء- ٢  "  وارفعي املكبس فوق..مدي يدك يا " بشرح اخلطوة لفظياً بقوهلا 

  )استجابة خاطئة  ( 
، مث "  وارفعي املكـبس فـوق  .. مدي يدك يا " تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي  املساعدة اللفظية بقوهلا      

  تنتقل للهدف التايل 

  
  
  
١٠  
  أن تفتح
    الفتاة
  حنفية
  املاء
  
  
  
  

  
  

   استقاليل- ٤
 

  .على اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا "  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا تلقني أي دونتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة 



 ١٨٦
  

  سيناريو استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً

    ) تلقنيل جلسات صحيحة يف مستوى ا٣(  عند حتقيق الفتاة ملعيار االنتقال قليتم االنتقال من املساعدة األكثر إىل األ •
   . قل األتلقنيأخطاء متتالية يف مستوى ال )  ٣(   عند حصول الفتاة على تلقني  إىل األكثر تلقني قليتم االنتقال من املستوى األ •

  
  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة  املعلمة  التلقنيمستوى   هلدفا
  فتاة  باملاء تتمضمض  ال - ١

  )استجابة صحيحة ( 
على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

    .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل
  تلقني األكثر - ١

   )جزئي جسدي تلقني(

تطلب املعلمة من الفتاة أن تتمضمض باملاء ،وتقوم مبسك جزء من يد  الفتاة  ملساعدا على                 
   مل تتمضمض الفتاة باملاء - ٢   .إدخال املاء يف فمها للمضمضة

  )استجابة خاطئة  ( 
 حيث متسك جبزء من يد  الفتاة  ملساعدا على           اجلزئيةتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية       

  ، مث تنتقل للهدف التايل إدخال املاء يف فمها للمضمضة
  املاء تتمضمض  الفتاة  ب - ١

  )استجابة صحيحة ( 
على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  تلقني قل األ- ٢  .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل
  )منذجة (

  

 أن تتمضمض باملاء ، وتقوم املعلمة بنمذجة املضمضة أمـام الفتـاة               الفتاة تطلب املعلمة من  
   مل تتمضمض الفتاة باملاء - ٢  .وتطلب منها التقليد 

  )استجابة خاطئة  ( 
  . تنتقل للهدف التايل  مثبنمذجة املضمضة أمام الفتاة ،تقوم املعلمة مباشرة 

   تتمضمض  الفتاة  باملاء - ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... ا  شطورة ي " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٣  .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  )لفظي (
  

.. هيـا يـا  "  وتقوم بشرح اخلطوة لفظياً بقوهلا       أن تتمضمض باملاء ،     الفتاة تطلب املعلمة من  
   مل تتمضمض الفتاة باملاء - ٢  " ماء مث تفيه يمدي يدك للحنفية واشريب شو

  )استجابة خاطئة  ( 
 ماء مث   يمدي يدك  للحنفية  واشريب شو      ..  هيا يا " تقوم املعلمة مباشرة بشرح اخلطوة لفظياً بقوهلا        

  .لهدف التايل ، مث تنتقل ل"تفيه 

  
  
  

  ١١  
أن تتمضمض  

  الفتاة
   باملاء

  
  
  
  
  
  

  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا "  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا تلقني أي دونتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة    استقاليل- ٤

   باملاء  تغسل الفتاة فمها اخلارجي- ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
    .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  تلقني األكثر - ١
   )جزئي جسدي تلقني(

اغسلي فمك باملاء   ...  يا    هيا "  فمها اخلارجي باملاء ، وتقول           لتطلب املعلمة من الفتاة غس    
    مل تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء- ٢  .وتقوم املعلمة مبسك جزء من يد  الفتاة  ملساعدا على غسل فمها اخلارجي باملاء "

  )  استجابة خاطئة( 
 حيث متسك جبزء من يد الفتاة ملساعدا علـى          اجلزئيةسدية  تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجل     

  غسل فمها اخلارجي باملاء ، مث تنتقل للهدف التايل 
    تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء- ١

  )استجابة صحيحة ( 
على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل
  تلقني قل األ- ٢

  )منذجة (
  

اغسلي فمك باملاء   ...  يا    هيا "  فمها اخلارجي باملاء ، وتقول           لتطلب املعلمة من الفتاة غس    
  جي باملاء  مل تغسل الفتاة فمها اخلار- ٢  . وتطلب منها أن تقلدها اء أمام الفتاة وتقوم املعلمة بغسل فمها اخلارجي بامل"

  )  استجابة خاطئة( 
  .  مث تنتقل للهدف التايل  بغسل فمها اخلارجي باملاء أمام الفتاة تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة 

    تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء- ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٣  .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  )لفظي (
  

اغسلي فمك باملاء   ...  يا    هيا "  فمها اخلارجي باملاء ، وتقول           لتطلب املعلمة من الفتاة غس    
مدي يدك للحنفية وخذي ماء بيدك وامـسحي فيهـا          " اخلطوة لفظياً بقوهلا    وتقوم بشرح   " 

    مل تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء- ٢  "فمك 
 ) استجابة خاطئة(

مدي يدك للحنفية وخذي ماء بيدك وامسحي فيها        " لفظياً بقوهلا   تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة      
  .، مث تنتقل للهدف التايل "فمك

  
١٢  

  ةأن تغسل الفتا
فمها اخلارجي 

  باملاء
  
  
  

   استقاليل- ٤
  .على اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا "  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا تلقني أي دونتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة   



 ١٨٧
  سيناريو استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً

    ) تلقني جلسات صحيحة يف مستوى ال٣(  عند حتقيق الفتاة ملعيار االنتقال قليتم االنتقال من املساعدة األكثر إىل األ •
   . قل األتلقنيأخطاء متتالية يف مستوى ال )  ٣(   عند حصول الفتاة على تلقني األكثر   إىلتلقني قليتم االنتقال من املستوى األ •

  
  
  

  

  املعلمة  استجابة الفتاة  املعلمة  تلقنيمستوى ال  اهلدف
   تغسل الفتاة فرشاة األسنان - ١

  )استجابة صحيحة ( 
على اللوحة املغناطيسية   " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
    .مث تنتقل للهدف التايل

  تلقني األكثر - ١
   )جزئي جسدي تلقني(

،وتقوم "اغسلي فرشاة األسنان    . .يا يا ه" تطلب املعلمة من الفتاة غسل فرشاة األسنان وتقول         
  تغسل الفتاة فرشاة األسنان مل - ٢  املعلمة مبسك جزء من يد الفتاة ملساعدا على غسل فرشاة األسنان

  )استجابة خاطئة  ( 
الفتاة ملساعدا على غسل فرشاة      حيث متسك جبزء من يد         اجلزئيةتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية       

  .األسنان  ، مث تنتقل للهدف التايل 
  شاة األسنان تغسل الفتاة فر - ١

  )استجابة صحيحة ( 
على اللوحة املغناطيسية    " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٢  .مث تنتقل للهدف التايل

  )منذجة (
  

وتقوم "اغسلي فرشاة األسنان    ... هيا يا " تطلب املعلمة من الفتاة غسل فرشاة األسنان وتقول         
  تغسل الفتاة فرشاة األسنان مل - ٢  .املعلمة بغسل فرشاة األسنان أمام الفتاة ، مث تطلب تقليدها 

  )استجابة خاطئة  ( 
  ام الفتاة ، مث تنتقل للهدف التايل تقوم املعلمة مباشرة  بغسل فرشاة األسنان أم

  ل الفتاة فرشاة األسنان تغس - ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة املغناطيسية    " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٣  .مث تنتقل للهدف التايل

  )لفظي (
  

وتقوم "اغسلي فرشاة األسنان    ... هيا يا " تطلب املعلمة من الفتاة غسل فرشاة األسنان وتقول         
امسكي الفرشاة ، وضعيها حتت املاء مث افركيها قوة حىت          " املعلمة  بشرح اخلطوة لفظياً بقوهلا     

  تغسل الفتاة فرشاة األسنان مل - ٢  "  نظيفة تصبح
  )استجابة خاطئة  ( 

امسكي الفرشاة ، وضعيها حتت املاء مث افركيها قـوة حـىت      " اعدة  لفظياً بقوهلا   تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املس    
  .، مث تنتقل للهدف التايل "  نظيفة تصبح

  
  
  
  
١٣  
  فتاةأن تغسل ال

  فرشاة األسنان
  
  
  
  

  
  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" ا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه وتضع هل... شطورة يا "  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا تلقني أي دونتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة    استقاليل- ٤

   تغلق  الفتاة حنفية املاء - ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة املغناطيسية    " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
    .مث تنتقل للهدف التايل

  تلقني األكثر - ١
   )جزئي جسدي تلقني(

وتقوم املعلمـة   "  قفلي احلنفية     ...  يا    هيا " تطلب املعلمة من الفتاة غلق حنفية املاء وتقول         
   مل تغلق الفتاة حنفية املاء - ٢   من يد  الفتاة ملساعدا على غلق احلنفية مبسك جزء

  )ستجابة خاطئة  ا( 
 حيث متسك جبزء من يد  الفتاة  ملساعدا على غلق احلنفية              اجلزئيةتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية       

  .مث تنتقل للهدف التايل 
   تغلق  الفتاة حنفية املاء - ١

  )استجابة صحيحة ( 
على اللوحة املغناطيسية   " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٢  .مث تنتقل للهدف التايل

  )منذجة (
  

م املعلمـة   وتقو"  قفلي احلنفية     ...  يا    هيا " تطلب املعلمة من الفتاة  غلق حنفية املاء وتقول          
  نفية املاء مل تغلق الفتاة ح - ٢  "هكذا نقفلها " بغلق احلنفية أمام الفتاة وتقول 

  ، مث تنتقل للهدف التايل" هكذا نقفلها " تقوم املعلمة مباشرة  بغلق احلنفية أمام الفتاة وتقول   )استجابة خاطئة  ( 

   تغلق  الفتاة حنفية املاء - ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة املغناطيسية   " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٣  .مث تنتقل للهدف التايل

  )لفظي (
  

وتقوم املعلمة  "  قفلي  احلنفية      ...   يا    هيا " تطلب املعلمة من الفتاة غلق حنفية املاء وتقول         
  ء مل تغلق الفتاة حنفية املا - ٢  ."  واضغطي املكبس حتت ..مدي يدك يا " اً بقوهلا بشرح اخلطوة لفظي

  )استجابة خاطئة  ( 
، مث تنتقـل    "  واضغطي املكبس حتـت     ..مدي يدك يا    " بقوهلا   املساعدة اللفظية    تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي     

  .للهدف التايل 

  
  
  
١٤  
  أن تغلق
    الفتاة
  حنفية
  املاء
  
  
  
  

  
  

   استقاليل- ٤
  .على اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا " ا  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلتلقني أي دونتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة   



 ١٨٨
  سيناريو استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً

    ) تلقني جلسات صحيحة يف مستوى ال٣(  عند حتقيق الفتاة ملعيار االنتقال قليتم االنتقال من املساعدة األكثر إىل األ •
   . قل األتلقنيأخطاء متتالية يف مستوى ال )  ٣( صول الفتاة على   عند حتلقني  إىل األكثر تلقني قليتم االنتقال من املستوى األ •

  
  
  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة  املعلمة  تلقنيمستوى ال  اهلدف

    تغلق الفتاة معجون األسنان- ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         .. .شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
    .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  تلقني األكثر - ١
   )جزئي جسدي تلقني(

"  قفلي معجـون األسـنان   .... هيا يا "  تطلب املعلمة من الفتاة إغالق معجون األسنان بقول  
    مل تغلق الفتاة معجون األسنان- ٢  وتقوم املعلمة مبسك جزء من يد الفتاة ملساعدا على إغالق معجون األسنان

  )استجابة خاطئة  ( 
 حيث متسك جبزء من  يد الفتاة ملساعدا علـى           اجلزئيةتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية       

  نان ، مث تنتقل للهدف التايل إغالق معجون األس
  تاة معجون األسنان  تغلق الف- ١

  )استجابة صحيحة ( 
على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  تلقني قل األ- ٢  .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل
  )منذجة (

  

"  قفلي معجـون األسـنان   .... هيا يا "  تطلب املعلمة من الفتاة إغالق معجون األسنان بقول  
وتطلب ." ..هكذا نقفل املعجون يا      " وتقوم املعلمة بإغالق معجون األسنان أمام الفتاة  وتقول        

    مل تغلق الفتاة معجون األسنان- ٢  .منها التقليد 
  )استجابة خاطئة  ( 

هكذا نقفل املعجون   " ة بإغالق معجون األسنان أمام الفتاة وقول        تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعد    
  .، مث تنتقل للهدف التايل ...."  يا 

    تغلق الفتاة معجون األسنان- ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٣  .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  )لفظي (
  

" قفلي معجـون األسـنان   .... هيا يا "  تطلب املعلمة من الفتاة إغالق معجون األسنان بقول  
    مل تغلق الفتاة معجون األسنان- ٢  " عي الغطاء عليه ولفيه حىت يقفل خذي املعجون وض: "  بقوهلا وتقوم بشرح اخلطوة لفظياً

  )ة خاطئة  استجاب( 
خذي املعجون وضعي الغطاء عليه ولفيه حـىت        : "  بقوهلا   لفظياًتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة      

  .، مث تنتقل للهدف التايل " يقفل 

  
١٥  

أن تغلق  الفتاة  
معجون 
  األسنان

  
  
  
  
  
  
  
  
  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا " ا  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلتلقني أي دونتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة    استقاليل- ٤  

    تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون ملكاما- ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة  " ع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         وتض... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
    .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  تلقني األكثر - ١
   )جزئي جسدي تلقني(

ضعي الفرشاة  .. هيا يا   "  قوهلا    تطلب املعلمة من الفتاة إعادة الفرشاة و املعجون إىل مكاما ب          
وتقوم املعلمة مبسك جزء من يد الفتاة ملـساعدا علـى وضـع             "  و املعجون داخل الكوب       

    مل تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون  ملكاما- ٢  .الفرشاة واملعجون يف مكاما املناسب 
  )استجابة خاطئة  ( 

 حيث متسك جبزء من يد  الفتاة ملساعدا علـى           اجلزئيةتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية       
  ، مث تنتقل للهدف التايل .شاة واملعجون يف مكاما املناسب وضع الفر

    تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون ملكاما- ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٢  .قل للهدف التايلاملغناطيسية ، مث تنت

  )منذجة (
  

ضعي الفرشاة  .. هيا يا   "  تطلب املعلمة من الفتاة إعادة الفرشاة و املعجون إىل مكاما بقوهلا              
ـ         "  و املعجون داخل الكوب        ام وتقوم املعلمة بوضع الفرشاة واملعجون داخل الكوب وذلك أم

    مل تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون  ملكاما- ٢  .وتطلب منها التقليد "  هنا نضع  الفرشاة واملعجون يف مكاما  " الفتاة ، وتقول 
  )استجابة خاطئة  ( 

هنـا نـضع     " تقوم املعلمة مباشرة  بوضع الفرشاة واملعجون داخل الكوب وذلك أمام الفتاة وتقول              
  .  ، مث تنتقل للهدف التايل " الفرشاة واملعجون يف مكاما  

  كاما  تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون مل- ١
  )استجابة صحيحة ( 

على اللوحة  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٣  .املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

   )لفظي(
  

ضعي الفرشاة  .. هيا يا   "  تطلب املعلمة من الفتاة إعادة الفرشاة و املعجون إىل مكاما بقوهلا              
خذي الفرشاة واملعجون من    : "  بقوهلا    وتقوم بشرح اخلطوة لفظياً    "و املعجون داخل الكوب       

    مل تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون  ملكاما- ٢   . " داخل الكوب اخلاص بك وضعيهمااملغسلة 
  )استجابة خاطئة  ( 

 وضعيهماخذي الفرشاة واملعجون من املغسلة      : "  بقوهلا   لفظياًملساعدة    تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي ا    
  .، مث تنتقل للهدف التايل " داخل الكوب اخلاص بك 

  
١٦  

أن تعيد  الفتاة 
الفرشاة 
واملعجون 
  ملكاما
  
  
  
  
  
  
  

  
   استقاليل- ٤

  .على اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل"  هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه وتضع... شطورة يا "  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا تلقني أي دونتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة   



 ١٨٩
  
  

  سيناريو استخدام إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً

    ) تلقني جلسات صحيحة يف مستوى ال٣(  عند حتقيق الفتاة ملعيار االنتقال قليتم االنتقال من املساعدة األكثر إىل األ •
   . قل األتلقنيأخطاء متتالية يف مستوى ال )  ٣(   عند حصول الفتاة على تلقني  إىل األكثر تلقني قليتم االنتقال من املستوى األ •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة  املعلمة  تلقنيمستوى ال  اهلدف

   فمها باملنديلة  جتفف الفتا- ١
  )استجابة صحيحة ( 

علـى  " هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه        وتضع  ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
    .اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  تلقني األكثر - ١
   )جزئي جسدي تلقني(

وتقـوم  " خذي املنديل وامسحي فيه فمـك     ...  يا    هيا " لمة من الفتاة جتفيف فمها باملنديل وتقول هلا         تطلب املع 
    يدهاة  مل جتفف الفتا- ٢   . املعلمة مبسك جزء من يد الفتاة ملساعدا على جتفيف فمها باملنديل

  )استجابة خاطئة  ( 
 حيث متسك جبزء من يد  الفتاة ملـساعدا          اجلزئيةتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة اجلسدية       

  .للهدف التايل على جتفيف فمها باملنديل  ، مث تنتقل 
   فمها باملنديلة  جتفف الفتا- ١

  )استجابة صحيحة ( 
علـى  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " الفتاة  بقوهلا    تعزز املعلمة   

  تلقني قل األ- ٢  . اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل
  )منذجة (

  

وتقـوم  " خذي املنديل وامسحي فيه فمـك     ...  يا    هيا " تطلب املعلمة من الفتاة جتفيف فمها باملنديل وتقول هلا          
    يدهاة  مل جتفف الفتا- ٢  .املعلمة مبسح فمها أمام الفتاة وتطلب منها أن تقلد 

  )استجابة خاطئة  ( 
  .ايل تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة  مبسح فمها باملنديل  أمام الفتاة  ، مث تنتقل للهدف الت

   فمها باملنديلة  جتفف الفتا- ١
  )استجابة صحيحة ( 

علـى  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  تلقني قل األ- ٣  .اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  )لفظي (
  

وتقـوم  "  خذي املنديل وامسحي فيه فمك      ...  يا    هيا " تطلب املعلمة من الفتاة جتفيف فمها باملنديل وتقول هلا          
    يدهاة  مل جتفف الفتا- ٢   ."امسكي املنديل بيدك وضعيه على فمك وامسحي : " بقوهلا بشرح اخلطوة لفظياً

  )استجابة خاطئة  ( 
علـى فمـك    امسكي املنديل بيدك وضعيه     : " بقوهلا   تقوم املعلمة مباشرة بتقدمي املساعدة لفظياً     

  .، مث تنتقل للهدف التايل "وامسحي 

  
  
١٧  

  أن جتفف الفتاة
  فمها باملنديل

  
  
  
  
  
  
  

  .ف التايلعلى اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهد" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه ... شطورة يا "  من املعلمة ، وبالتايل  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا تلقني أي دونتقوم الفتاة يف هذا املستوى بأداء هذه اخلطوة    استقاليل- ٤



 ١٩٠

  
  
  
  
  
  

  )١١(ملحق رقم 
جداول التعزيز ألفراد العينة 



 ١٩١

      حيث تقوم الباحثة بتعزيز الفتاة بعد كل استجابة صـحيحة بتـشجيعها بقـول          )  الجتماعي ، الرمزي ، الغذائي    ا(  خالل مرحلة اكتساب مهارة تنظيف األسنان ، وذلك من خالل التعزيز             ) م   ( تعزيز متواصل  -
    زبـادي   ،حليب بالنكهـات املختلفـة       ( وبعد اية اجللسة يتم استبدال امللصقات مبعزز غذائي مرغوب للفتاة وغالباً ما يكون             . ة ينظف أسنانه على اللوحة املغناطيسي     مبتسمووضع ملصق وجه     ) ...شطورة يا   ( 

  ) . كرمي كرمل ، كيك ، بسكويت خضار ، شيبس ، عصائر متنوعة 
التعزيز للنـسب الثابتـة    باستخدام  الجتماعي فقط واالعتماد على املعزز ا من مكاا ،ةمن حتقيق الفتاة للمعيار بإلغاء التعزيز الرمزي ، وذلك باستبعاد اللوحة املغناطيسي)  والثالثة الثانية( تني اجللس الباحثة يف قامت -

(FR) استجابات صحيحة ٣ بعد كل  .  
               لفظـي بعـد كـل      ا حيث يتم خالل جلسات احملافظة تعزيز الفتاة اجتماعيـاً بتـشجيعه           (VR)  املتغرية ب للنس التعزيزخالل مرحلة االحتفاظ مبهارة تنظيف األسنان ، وذلك باستخدام          )  ق    (تعزيز متقطع  -
  . استجابات  ) ٦ أو ٥ أو  ٤ أو ٣( 
  ) . م تعزيز متواصل  ، ق تعزيز متقطع  ،  ن ث تعزيز متقطع للنسب ثابتة  ،  ج  اجتماعي ،  ر رمزي  ،  غ  غذائي  (  املفتاح للرموز  -
  

 حصة نوف ع. نورة  رقم اجللسة حصة نوف ع. نورة  رقم اجللسة
 - )ج ، ر ، غ ( م  - ٤٥ خط قاعدي خط قاعدي خط قاعدي ١
 - )ج ، ر ، غ ( م  ق ٤٦ - - خط قاعدي ٢
 - )ج ، ر ، غ ( م  - ٤٧ - - خط قاعدي ٣
 - )ج ، ر ، غ ( م  - ٤٨ - - خط قاعدي ٤
 - )ج ، ر ، غ ( م  - ٤٩ - - )ج ، ر ، غ ( م  ٥
 - )ج ، ر ، غ ( م  - ٥٠ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٦
 - )ج ، ر ، غ ( م  ق ٥١ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٧
 - )ج ، ر ، غ ( م  - ٥٢ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٨
 - )ج ، ر ، غ ( م  - ٥٣ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٩
 - )ج ، ر ، غ ( م  - ٥٤ - -)ج ، ر ، غ ( م  ١٠
 - )ج ، ر ، غ ( م  - ٥٥ - -)ج ، ر ، غ ( م  ١١
 - )ج ، ر ، غ ( م  ق ٥٦ - -)ج ، ر ، غ ( م  ١٢
 - )ج ، ر ، غ ( م  - ٥٧ - -)ج ، ر ، غ ( م  ١٣
 - )ج ، ر ، غ ( م  - ٥٨ - -)ج ، ر ، غ ( م  ١٤
 خط قاعدي )ج ، ر ، غ ( م  - ٥٩ - -)ج ، ر ، غ ( م  ١٥
 خط قاعدي ن ث - ٦٠ - -)ج ، ر ، غ ( م  ١٦
 خط قاعدي ن ث ق ٦١ - -)ج ، ر ، غ ( م  ١٧
 خط قاعدي - - ٦٢ - -)ج ، ر ، غ ( م  ١٨
 )ج ، ر ، غ ( م  - - ٦٣ - -)ج ، ر ، غ ( م  ١٩
 )ج ، ر ، غ ( م  - - ٦٤ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٢٠
 )ج ، ر ، غ ( م  - - ٦٥ - -) ر ، غ ج ،( م  ٢١
 )ج ، ر ، غ ( م  ق ق ٦٦ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٢٢
 )ج ، ر ، غ ( م  - - ٦٧ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٢٣
 )ج ، ر ، غ ( م  - - ٦٨ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٢٤
 )ج ، ر ، غ ( م  - - ٦٩ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٢٥
 )ج ، ر ، غ  ( م - - ٧٠ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٢٦
 )ج ، ر ، غ ( م  ق ق ٧١ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٢٧
 )ج ، ر ، غ ( م  - - ٧٢ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٢٨
 )ج ، ر ، غ ( م  - - ٧٣ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٢٩
 )ج ، ر ، غ ( م  - - ٧٤ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٣٠
 )ج ، ر ، غ ( م  - - ٧٥ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٣١
 )ج ، ر ، غ ( م  ق ق ٧٦ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٣٢
 ن  ث - - ٧٧ - -)ج ، ر ، غ ( م  ٣٣
 ن ث - - ٧٨ خط قاعدي خط قاعدي )ج ، ر ، غ ( م  ٣٤
 - - - ٧٩ - خط قاعدي ن ث ٣٥
 - - - ٨٠ - خط قاعدي ن ث ٣٦
 - ق ق ٨١ - خط قاعدي - ٣٧
 - - - ٨٢ - )ج ، ر ، غ ( م  - ٣٨
 ق - - ٨٣ - ) ، غ ج ، ر( م  - ٣٩
    ٨٤ - )ج ، ر ، غ ( م  - ٤٠

    ٨٥ - )ج ، ر ، غ ( م  ق ٤١

    ٨٦ - )ج ، ر ، غ ( م  - ٤٢

    ٨٧ - )ج ، ر ، غ ( م  - ٤٣

    ٨٨ - )ج ، ر ، غ ( م  - ٤٤

 )  ، نوف ، حصةع  . نورة(  جدول التعزيز لعينة الدراسة اموعة األوىل -أ



 ١٩٢

  
كل استجابة صـحيحة بتـشجيعها بقـول           حيث تقوم الباحثة بتعزيز الفتاة بعد      )  ي ، الرمزي ، الغذائي    االجتماع(  خالل مرحلة اكتساب مهارة تنظيف األسنان ، وذلك من خالل التعزيز             ) م   ( تعزيز متواصل  -
 بالنكهات املختلفة  زبادي  كـرمي  حليب( وبعد اية اجللسة يتم استبدال امللصقات مبعزز غذائي مرغوب للفتاة وغالباً ما يكون   . ة ينظف أسنانه على اللوحة املغناطيسي     مبتسمووضع ملصق وجه     ) ...شطورة يا   ( 

  ) . كرمل ، كيك ، بسكويت خضار ، شيبس ، عصائر متنوعة 
التعزيز للنـسب الثابتـة    باستخدام  قط واالعتماد على املعزز االجتماعي ف من مكاا ،ةمن حتقيق الفتاة للمعيار بإلغاء التعزيز الرمزي ، وذلك باستبعاد اللوحة املغناطيسي)  والثالثة الثانية( تني اجللس الباحثة يف قامت -

(FR) استجابات صحيحة ٣ بعد كل  .  
              لفظـي بعـد كـل       ا حيث يتم خالل جلسات احملافظة تعزيز الفتاة اجتماعيـاً بتـشجيعه           (VR)  املتغرية ب للنس التعزيزخالل مرحلة االحتفاظ مبهارة تنظيف األسنان ، وذلك باستخدام          )  ق    (تعزيز متقطع  -
  . استجابات  ) ٦ أو ٥ أو  ٤ أو ٣( 
  ) . م تعزيز متواصل  ، ق تعزيز متقطع  ،  ن ث تعزيز متقطع للنسب ثابتة  ،  ج  اجتماعي ،  ر رمزي  ،  غ  غذائي  (  املفتاح للرموز  -

  س.نورة   حنني  جلني  رقم اجللسة  س.نورة   حنني  جلني  رقم اجللسة

  - )ج ، ر ، غ ( م   -  ٤٥  قاعديخط   خط قاعدي  خط قاعدي  ١
  - )ج ، ر ، غ ( م   -  ٤٦  -  - خط قاعدي  ٢
  - )ج ، ر ، غ ( م   ق  ٤٧  -  - خط قاعدي  ٣
  - )ج ، ر ، غ ( م   -  ٤٨  -  - خط قاعدي  ٤
  خط قاعدي  )ج ، ر ، غ ( م   -  ٤٩  -  - )ج ، ر ، غ ( م   ٥
 خط قاعدي ن ث  -  ٥٠  -  - )ج ، ر ، غ ( م   ٦
 خط قاعدي ن ث  -  ٥١  -  -  )ج ، ر ، غ( م   ٧
  خط قاعدي  -  ق  ٥٢  -  - )ج ، ر ، غ ( م   ٨
 )ج ، ر ، غ ( م   -  -  ٥٣  -  - )ج ، ر ، غ ( م   ٩
 )ج ، ر ، غ ( م   -  -  ٥٤  -  - )ج ، ر ، غ ( م   ١٠
 )ج ، ر ، غ ( م   -  -  ٥٥  -  - )ج ، ر ، غ ( م   ١١
 )ج ، ر ، غ ( م   ق  -  ٥٦  -  - )ج ، ر ، غ ( م   ١٢
 )ج ، ر ، غ ( م   -  ق  ٥٧  -  - )ج ، ر ، غ  ( م  ١٣
 )ج ، ر ، غ ( م   -  -  ٥٨  -  - )ج ، ر ، غ ( م   ١٤
 )ج ، ر ، غ ( م   -  -  ٥٩  -  - )ج ، ر ، غ ( م   ١٥
 )ج ، ر ، غ ( م   -  -  ٦٠  -  - )ج ، ر ، غ ( م   ١٦
 )ج ، ر ، غ ( م   ق  -  ٦١  -  - )ج ، ر ، غ ( م   ١٧
 )ج ، ر ، غ ( م   -  ق  ٦٢  -  - )ج ، ر ، غ ( م   ١٨
 )ج ، ر ، غ ( م   -  -  ٦٣  -  - )ج ، ر ، غ ( م   ١٩
 )ج ، ر ، غ ( م   -  -  ٦٤  خط قاعدي  خط قاعدي  )ج ، ر ، غ ( م   ٢٠
 )ج ، ر ، غ ( م   -  -  ٦٥  - خط قاعدي ن ث  ٢١
 )ج ، ر ، غ ( م   ق  -  ٦٦  - خط قاعدي ن ث  ٢٢
 )ج ، ر ، غ ( م   -  ق  ٦٧  -  خط قاعدي  -  ٢٣
  )ج ، ر ، غ ( م   -  -  ٦٨  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٢٤

 ن ث  -  -  ٦٩  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٢٥
 ن ث  -  -  ٧٠  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٢٦
  -  ق  -  ٧١  -)ج ، ر ، غ ( م   ق  ٢٧

  -  -  ق  ٧٢  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٢٨
  -  -  -  ٧٣  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٢٩
  -  -  -  ٧٤  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٣٠
  ق  -  -  ٧٥  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٣١

  -  ق  -  ٧٦  -)ج ، ر ، غ ( م   ق  ٣٢
        ٧٧  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٣٣
        ٧٨  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٣٤
        ٧٩  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٣٥
        ٨٠  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٣٦
        ٨١  -)ج ، ر ، غ ( م   ق  ٣٧
        ٨٢  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٣٨
        ٨٣  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٣٩
        ٨٤  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٤٠
        ٨٥  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٤١
        ٨٦  -)ج ، ر ، غ ( م   ق  ٤٢
        ٨٧  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٤٣
        ٨٨  -)ج ، ر ، غ ( م   -  ٤٤

 )س . جلني ، حنني ، نورة  ( الثانية جدول التعزيز لعينة الدراسة اموعة-ب
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  )١٢(ملحق رقم 
 على املهارة املكتسبة استمارة تسجيل بيانات احملافظة
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   املهارة املكتسبة علىةاحملافظاستمارة تسجيل بيانات 
  .......................:  اسم املعلمة .............................:  املهارة ........................:  اال ........................... :اسم الفتاة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
                                      

  
  

  )خاطئة× )  (  صحيحة: (تاح املف*                    
  ١٠٠      ×   جمموع االستجابات الصحيحة=      حساب نسبة االستجابات الصحيحة -

   )  ١٧( اموع الكلي لالستجابات                                                       

    ة الفتااستجابات  حتليل املهارة  م
  أن تقف الفتاة  أمام املغسلة  ١

 
              

    الفتاة  معجون األسنانأخذأن ت  ٢
 

               

  أن تفتح  الفتاة معجون األسنان  ٣
 

               

    الفتاة فرشاة األسنانأخذأن  ت  ٤
 

                

   من املعجون على الفرشاةقليالًأن تعصر  الفتاة   ٥
 

               

  أن تفتح  الفتاة  حنفية املاء  ٦
 

              

   من املاءقليلن تبلل  الفتاة  فرشاة األسنان بأ  ٧
 

                

  أن تغلق  الفتاة  حنفية املاء  ٨
 

              

   االجتاهاتيف مجيعأن تفرش   الفتاة  أسناا   ٩
 

            

  أن تفتح   الفتاة  حنفية املاء ١٠
 

              

  أن تتمضمض   الفتاة   باملاء ١١
 

                   

  أن تغسل  الفتاة  فمها اخلارجي باملاء ١٢
 

                

  أن تغسل  الفتاة  فرشاة األسنان ١٣
 

               

  أن تغلق  الفتاة  حنفية املاء ١٤
  

              

  أن تغلق   الفتاة  معجون األسنان ١٥
 

              

  أن تعيد الفتاة الفرشاة واملعجون ملكاما ١٦
 

             

    فمها باملنديل الفتاةأن جتفف  ١٧
 

              

                          رقم اجللسة 
                          عدد االستجابات الصحيحة 

              نسبة االستجابات الصحية 
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  )١٣(ملحق رقم 
  استمارة تسجيل بيانات مرحلة التعميم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٦

 استمارة تسجيل بيانات مرحلة التعميم
  

  ......................... :تاريخ املالحظة  .......................... :مكان املالحظة  ........................... :اسم املالحظ 

  استجابة خاطئة) ×   ( استجابة صحيحة )  ( : املفتاح -

  ١٠٠      ×   جمموع االستجابات الصحيحة=     حساب نسبة االستجابات الصحيحة  املعممة  -
   )  ١٧( اموع الكلي لالستجابات                                    

 
                             

  اد العينةأفر

  خطوات املهارة  م  إجراء التأخري الزمين الثابت  إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً

 س.نورة   حنني  جلني  حصة  نوف ع.نورة 

  أن تقف الفتاة  أمام املغسلة  ١
 

      

    الفتاة  معجون األسنانأخذأن ت  ٢
 

      

  أن تفتح  الفتاة معجون األسنان  ٣
 

      

   األسنان  الفتاة فرشاةأخذأن  ت  ٤
 

       

   من املعجون على الفرشاةقليالًأن تعصر  الفتاة   ٥
 

       

  أن تفتح  الفتاة  حنفية املاء  ٦
 

      

   من املاءقليلأن تبلل  الفتاة  فرشاة األسنان ب  ٧
 

      

  أن تغلق  الفتاة  حنفية املاء  ٨
 

      

   االجتاهاتيف مجيعأن تفرش   الفتاة  أسناا   ٩
 

      

  أن تفتح   الفتاة  حنفية املاء ١٠
 

      

  أن تتمضمض   الفتاة   باملاء ١١
 

      

  أن تغسل  الفتاة  فمها اخلارجي باملاء ١٢
 

      

  أن تغسل  الفتاة  فرشاة األسنان ١٣
 

      

  أن تغلق  الفتاة  حنفية املاء ١٤
  

      

  أن تغلق   الفتاة  معجون األسنان ١٥
 

      

  أن تعيد الفتاة الفرشاة واملعجون ملكاما ١٦
 

       

    فمها باملنديل الفتاةأن جتفف  ١٧
 

      

              عدد االستجابات الصحيحة املعممة
              نسبة االستجابات الصحيحة املعممة 
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   جراء التأخري الزمين الثابتإل الربنامج التدريسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٨
  التأخري الزمين الثابتجراء إل الربنامج التدريسي

   )  : ١ ( الفتاة املعلومات العامة عن -١
  استقاليل        :  جمال التدريب -جلني                                                                             :  االسم - 
  تنظيف األسنان:   املهارة -   سنة                                                                        ١٢:  العمر - 
  هـ١٤٢٨ /٧/٧السبت :  بداء التدريب -ختلف عقلي متوسط                                                        :  نوع اإلعاقة - 
  هـ      ١٤٢٨ /١٨/٧األربعاء : ريب  انتهاء التد-                                                                       ٤٧:   نسبة الذكاء - 

                                                     
  )   : تنظيف األسنان (  حتليل مهارة  -٢

   . جلسات متتالية٣خالل % ١٠٠أن تنظف الفتاة أسناا بالفرشاة واملعجون عندما يطلب منها ذلك بنسبة جناح : اهلدف العام 
  : حتليل املهمة 

 ن تقف الفتاة أمام املغسلة أ -١
  الفتاة معجون األسنان أخذأن ت -٢
 أن تفتح الفتاة معجون األسنان  -٣
  الفتاة فرشاة  األسنان أخذأن ت -٤
  من املعجون على الفرشاة قليالًأن تعصر الفتاة  -٥
 أن تفتح الفتاة حنفية املاء  -٦
  من املاء قليلأن تبلل الفتاة فرشاة األسنان ب -٧
 ة املاء أن تغلق الفتاة حنفي -٨
  االجتاهات يف مجيعأن تفرش الفتاة أسناا  -٩
 أن تفتح الفتاة حنفية املاء  -١٠
 أن تتمضمض الفتاة باملاء  -١١
 أن تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء  -١٢
 أن تغسل الفتاة فرشاة األسنان  -١٣
 أن تغلق الفتاة حنفية املاء  -١٤
 أن تغلق الفتاة معجون األسنان  -١٥
 جون ملكاما أن تعيد الفتاة الفرشاة واملع -١٦
 أن جتفف الفتاة فمها باملنديل  -١٧
  :  حتديد املثري احملفز -٣

 تتوجه ألداء أي مهارة عن طريق       أا) معلمة ، أخصائية اجتماعية واحلاضنة      ( ، وسؤال العامالت معها     ) جلني   ( الفتاةوجدت الباحثة من خالل مالحظة      
  " .هيا يا جلني فرشي أسنانك : "  بالطلب بقول للفتاة احملفز الطلب بعبارات خمتصرة وواضحة ، لذا مت حتديد املثري

  

   : للفتاة الضابط تلقني حتديد ال-٤
   من خالل سؤال معلمتها ، باإلضافة ملالحظة الباحثة ، حيث طلبت من جلني غـسل يـديها باملـاء والـصابون         للفتاة"  الضابط   تلقنيال" حددت الباحثة   

وجدت أن جلني ترفض أي مساعدة جسدية أو حىت ملس يدها  ، وحتاول أن تتبع التوجيهات اللفظية بشكل جيد ، لكنها ال                        ف تلقيناتوقدمت هلا خمتلف ال   
، إال أا تظهر استجابة ممتازة أثناء استخدام النمذجة وتقلد االجتاهات بشكل متقن ، وهذا ما حيتاجه                 .  مثل فوق ، حتت ، ميني  يسار          متيز االجتاهات لفظياً  

   .   للفتاة ضابط تلقنيك) النمذجة (  لذا مت اعتماد ،دريب على مهارة تنظيف األسنان مبختلف االجتاهات الت
  

      : تلقني حتديد القدرة على االنتظار لتلقي ال-٥
ومن مث طلبت منـها فـتح       " انية واحدة   لث"  واالنتظار   ،القيام بغسل يديها باملاء والصابون حيث أمرا بالوقوف أمام املغسلة             ) جلني  (  من   ةطلبت الباحث 

انظري كيف سأغسل يدي باملاء والصابون ، وزادت الباحثـة وقـت            ) للجني  ( بعد ذلك قالت الباحثة     " لثانيتني  " حنفية املاء ، وغسل يديها واالنتظار       
طلبت الباحثة منها االنتظار حىت إحـضار       ،  وبعد انتهائها     أن تقلدها يف غسل اليدين ،       ) جلني  ( من   ، بعد ذلك طلبت الباحثة    " ثواِنثالث  "االنتظار إيل   

  .  املناسب تلقني قدرة جيدة على االنتظار لتلقي الالفتاةلذا أظهرت  " . ثواِنأربع " املنديل  وذلك ملدة 
  
  



 ١٩٩
  
  "   : مهلة الصفر "  حتديد عدد حماوالت -٦

   % .١٠٠ها استجابات صحيحة ملقنة بنسبة  فيالفتاةجلسات ملهلة الصفر ، حيث حتقق  ) ٣( حددت الباحثة 
  
  :  حتديد طول الفاصل الزمين للتأخري    -٧

علـى  ) جلني  ( كفترة زمنية ألداء    )  دقائق     ٧ ( باإلضافة لتحديد  ) . ثواِن ٤(  الضابط بـ    تلقني  حددت الباحثة فترة التأخري بني عرض املثري ، وتقدمي ال         
  .  مهارة تنظيف األسنان كاملة 

    

    : الفتاةجتاه استجابات " رد فعل الباحثة "  حتديد احلدث التايل -٨
   : على النحو التايل كما هو موضح يف اجلدول أدناهالفتاةكانت ردة فعل الباحثة جتاه استجابات 

  رد فعل الباحثة  جتاه استجابات الفتاة  نوع االستجابة

  صحيحة غري ملقنة

  صحيحة ملقنة

 ، وبعد انتهاء ة، وتضع هلا بعد كل خطوة ملصق على اللوحة املغناطيسي.. " شطورة يا " :تقوم الباحثة بتعزيز الفتاة بقول 
  اجللسة يتم استبدال امللصقات مبعزز غذائي مرغوب

  خاطئة غري ملقنة
  خاطئة ملقنة

  ال توجد استجابة

جابة الفتاة بعد يف حال كانت است. تقوم الباحثة مباشرة بإعادة الطلب وتقدمي التلقني الضابط للفتاة مث تنتظر استجابتها 
التلقني صحيحة تقوم بتعزيزها وتنتقل للهدف التايل ، أما يف حال كانت خاطئة أو مل تقم الفتاة باستجابة تقوم الباحثة 

  . مباشرة بتوضيح اخلطاء من خالل تقدمي التلقني الضابط مث تنتقل للهدف التايل 
  
   : البيانات اختيار نظام جلمع -٩

حبيث يساعد على توضيح عدد االسـتجابات الـصحيحة         )  استمارة تسجيل بيانات إجراء التأخري الزمين الثابت        (  جلمع البيانات    اًاختارت الباحثة  نظام   
كمـا سيتـضح يف اسـتمارة       .  احملدد مسبقاً    امللقنة وغري امللقنة ، واخلاطئة امللقنة وغري امللقنة ، وعدم االستجابة وكذلك نسبها املئوية ، حىت حتقيق املعيار                 

  :  التسجيل    أدناه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٠
  إجراء التأخري الزمين الثابتاستمارة تسجيل بيانات 

ـ : جلني        املـــجال         : االسم     )                               املغـسلة  ( دورة امليـاه  : تنظيـف األسـنان        مكـان التـدريب     : تقاليل                   املهـارة  اس
  طف الشمريعوا:  دقائق                اسم املعلمة  ٧: مدة اجللسة        هـ١٨/٧/٢٨هـ إىل ٧/٧/٢٨ من: تاريخ التدريب 

  ) ال توجد استجابة O) (  خاطئة ملقنة -) ( خاطئة غري ملقنة × ) ( صحيحة ملقنة  + ) ( صحيحة غري ملقنة  (:املفتاح 
  

  الفتاةاستجابات   حتليل املهارة  م
          + + + + - - - + + + أن تقف الفتاة  أمام املغسلة  ١

               + - + + +   الفتاة  معجون األسنانأخذأن ت  ٢

           + + + + + + + + أن تفتح  الفتاة معجون األسنان  ٣

               + + + +   الفتاة فرشاة األسنانأخذأن  ت  ٤

 من املعجـون علـى      قليالًتعصر  الفتاة    أن    ٥
 الفرشاة

+ + +                

                + + + أن تفتح  الفتاة  حنفية املاء  ٦

            + + + + + + +  من املاءقليلأن تبلل  الفتاة  فرشاة األسنان ب  ٧

                + + + نفية املاءأن تغلق  الفتاة  ح  ٨

    + + + + + + + + + + + × + + +  االجتاهاتيف مجيعأن تفرش   الفتاة  أسناا   ٩

                + + + أن تفتح   الفتاة  حنفية املاء  ١٠

                + + + أن تتمضمض   الفتاة   باملاء  ١١

                + + + + أن تغسل  الفتاة  فمها اخلارجي باملاء  ١٢

       + + + + + + + + + + + + أن تغسل  الفتاة  فرشاة األسنان  ١٣

                + + +  أن تغلق  الفتاة  حنفية املاء  ١٤

             + + + + + +   معجون األسنانأن تغلق   الفتاة  ١٥

             + + + + + + أن تعيد الفتاة الفرشاة واملعجون ملكاما  ١٦

      + + + + +   فمها باملنديل الفتاةأن جتفف   ١٧
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                                       ملخص البيانات
 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ----- ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤  ٤  ٠  ٠  ٠  فترة التأخري

  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  -- -- - --  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  اجلــــلسات

  ١٧  ١٧  ١٧  ١٦  ١٦  ١٦  ١٥  ١٥ -- --  ١٤  ١٤  ١٣  ١٢  ١٠  ٨  ٦  ٠  ٠  ٠  عدد االستجابات الصحيحة غري امللقنة

  %٠  نسبة االستجابات الصحيحة غري امللقنة
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  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ١  ٢  ٢ -- --  ٣  ٣  ٤  ٥  ٦  ٨  ٨  ١٧  ١٧  ١٧  عدد االستجابات الصحيحة امللقنة

١٠  نسبة االستجابات الصحيحة امللقنة
٠ %  ١٠
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  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ -- --  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ات اخلاطئة غري امللقنةعدد االستجاب

٠  نسبة االستجابات اخلاطئة غري امللقنة %  
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  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ -- --  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  عدد عدم وجود استجابة

٠  نسبة عدم وجود استجابة %  
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 ٢٠١
  
  
  
  
  : ) جلني  (للفتاةرسم بياين يوضح االستجابات الصحيحة غري امللقنة  -١٢
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 ٢٠٢
  التأخري الزمين الثابتجراء إل الربنامج التدريسي

  
   ) : ٢ (الفتاة املعلومات العامة عن -١
  استقاليل        :  جمال التدريب -                   حنني                                                            :  االسم - 
  تنظيف األسنان:   املهارة -                                                      سنة                       ١٣:  العمر - 
  هـ١٤٢٨ /٢١/٧السبت :  بداء التدريب -                                                         ختلف عقلي شديد:  نوع اإلعاقة - 
  هـ      ١٤٢٨ /٨/٨الثالثاء :  انتهاء التدريب -                                                                        ٣٦:   نسبة الذكاء - 

                                                         
  )   : تنظيف األسنان (  حتليل مهارة  -٢

   .  جلسات متتالية٣خالل % ١٠٠بنسبة جناح أن تنظف الفتاة أسناا بالفرشاة واملعجون عندما يطلب منها ذلك : اهلدف العام 
  : حتليل املهمة 

 أن تقف الفتاة أمام املغسلة  -١
  الفتاة معجون األسنان أخذأن ت -٢
 أن تفتح الفتاة معجون األسنان  -٣
  الفتاة فرشاة  األسنان أخذأن ت -٤
  من املعجون على الفرشاة قليالًأن تعصر الفتاة  -٥
 أن تفتح الفتاة حنفية املاء  -٦
  من املاء قليل الفتاة فرشاة األسنان بأن تبلل -٧
 أن تغلق الفتاة حنفية املاء  -٨
  االجتاهات يف مجيعأن تفرش الفتاة أسناا  -٩
 أن تفتح الفتاة حنفية املاء  -١٠
 أن تتمضمض الفتاة باملاء  -١١
 أن تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء  -١٢
 أن تغسل الفتاة فرشاة األسنان  -١٣
 أن تغلق الفتاة حنفية املاء  -١٤
 ن تغلق الفتاة معجون األسنان أ -١٥
 أن تعيد الفتاة الفرشاة واملعجون ملكاما  -١٦
 أن جتفف الفتاة فمها باملنديل  -١٧
 
  :  حتديد املثري احملفز -٣

ة عن طريق    تتوجه ألداء أي مهار    أا) معلمة ، أخصائية اجتماعية واحلاضنة      ( ، وسؤال العامالت معها     ) حنني   ( الفتاةوجدت الباحثة من خالل مالحظة      
  " .هيا يا حنني فرشي أسنانك : "  بالطلب بقول للفتاةالطلب بعبارات خمتصرة وواضحة ، لذا مت حتديد املثري احملفز 

  

   : للفتاة الضابط تلقني حتديد ال-٤
ني غسل يـديها باملـاء والـصابون          من خالل سؤال معلمتها ، باإلضافة ملالحظة الباحثة ، حيث طلبت من حن             للفتاة"  الضابط   تلقنيال" حددت الباحثة   

 فوجدت أن حنني ترفض أي مساعدة جسدية حيث يظهر عليها شد أعصاب يدها بشكل كبري ، وحتاول االبتعاد مع الضحك                     تلقيناتوقدمت هلا خمتلف ال   
 لفظياً مثل فوق ، حتت ، ميني ، يسار ، وعند             إال أا تتبع التوجيهات اللفظية بشكل جيد ، لكنها ال متيز االجتاهات           . الشديد وإصدار أصوات غري مفهومة      

وهذا ما حيتاجه التدريب على مهارة تنظيف األسنان مبختلف االجتاهات ، لـذا مت              . استخدام النمذجة أظهرت استجابة جيدة حيث قلدت سلوك الباحثة          
   .   للفتاة ضابط تلقنيك) النمذجة ( اعتماد  

  
  
  
  
  
  



 ٢٠٣
      : تلقنيتلقي ال حتديد القدرة على االنتظار ل-٥

ومن مث طلبت منـها فـتح     " لثانية واحدة   "  واالنتظار   ،القيام بغسل يديها باملاء والصابون حيث أمرا بالوقوف أمام املغسلة             ) حنني  (  من   ةطلبت الباحث 
يدي باملاء والـصابون ، وزادت الباحثـة وقـت    انظري كيف سأغسل ) حلنني ( بعد ذلك قالت الباحثة   " لثانيتني  " حنفية املاء ، وغسل يديها واالنتظار       

طلبت الباحثة منها االنتظار حىت إحـضار       ،  أن تقلدها يف غسل اليدين ، وبعد انتهائها           ) حنني  ( ، بعد ذلك طلبت الباحثة من       " ثواِنثالث  "االنتظار إيل   
  .  املناسب تلقنير لتلقي ال قدرة جيدة على االنتظاالفتاةلذا أظهرت  " . ثواِنأربع " املنديل ، وذلك ملدة 

  

  "   : مهلة الصفر "  حتديد عدد حماوالت -٦
  % . ١٠٠ فيها استجابات صحيحة ملقنة بنسبة الفتاةجلسات ملهلة الصفر ، حيث حتقق  ) ٣( حددت الباحثة 

   
  :  حتديد طول الفاصل الزمين للتأخري    -٧

علـى  ) حنني  ( كفترة زمنية ألداء    )  دقائق     ٩(باإلضافة لتحديد    ) . ثواِن ٤(  الضابط بـ    تلقني ال  حددت الباحثة فترة التأخري بني عرض املثري ، وتقدمي        
  .  مهارة تنظيف األسنان كاملة 

  

    : الفتاةجتاه استجابات " رد فعل الباحثة "  حتديد احلدث التايل -٨
   :موضح يف اجلدول أدناه على النحو التايل كما هو الفتاةكانت ردة فعل الباحثة جتاه استجابات 

  رد فعل الباحثة  جتاه استجابات الفتاة  نوع االستجابة

  صحيحة غري ملقنة

  ة ملقنةصحيح

 ، وبعد انتهاء ة، وتضع هلا بعد كل خطوة ملصق على اللوحة املغناطيسي.. " شطورة يا: " تقوم الباحثة بتعزيز الفتاة بقول 
  اجللسة يتم استبدال امللصقات مبعزز غذائي مرغوب

  خاطئة غري ملقنة
  خاطئة ملقنة

  ال توجد استجابة

يف حال كانت استجابة الفتاة بعد . تقوم الباحثة مباشرة بإعادة الطلب وتقدمي التلقني الضابط للفتاة مث تنتظر استجابتها 
التلقني صحيحة تقوم بتعزيزها وتنتقل للهدف التايل ، أما يف حال كانت خاطئة أو مل تقم الفتاة باستجابة تقوم الباحثة 

  . ة بتوضيح اخلطاء من خالل تقدمي التلقني الضابط مث تنتقل للهدف التايل مباشر
  
   :  اختيار نظام جلمع البيانات-٩

جابات الصحيحة امللقنة   حبيث يساعد على توضيح عدد االست     )  استمارة تسجيل بيانات إجراء التأخري الزمين الثابت        (  جلمع البيانات    اًنظاماختارت الباحثة   
كما سيتضح يف استمارة التـسجيل         . وغري امللقنة ، واخلاطئة امللقنة وغري امللقنة ، وعدم االستجابة وكذلك نسبها املئوية ، حىت حتقيق املعيار احملدد مسبقاً                    

  : أدناه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٤
  إجراء التأخري الزمين الثابتاستمارة تسجيل بيانات 

)                                املغسلة ( دورة املياه : تنظيف األسنان             مكان التدريب : استقاليل              املهارة : حنني          املــجال : االسم  
  ف الشمريعواط: دقائق                 اسم املعلمة  ٩: مدة اجللسة        هـ٨/٨/٢٨هـ إىل ٢١/٧/٢٨ من: تاريخ التدريب 

  ) ال توجد استجابة O) (  خاطئة ملقنة -) ( خاطئة غري ملقنة × ) ( صحيحة ملقنة  + ) ( صحيحة غري ملقنة  (:املفتاح 

  الفتاةاستجابات   حتليل املهارة  م
++++++++ أن تقف الفتاة  أمام املغسلة  ١

++++   الفتاة  معجون األسنانأخذأن ت  ٢

+++ أن تفتح  الفتاة معجون األسنان  ٣

++++   الفتاة فرشاة األسنانأخذأن  ت  ٤

++++++  من املعجون على الفرشاةقليالًأن تعصر  الفتاة   ٥

+++++   الفتاة  حنفية املاءأن تفتح  ٦

 ++ ++++-+-++++  من املاءقليلأن تبلل  الفتاة  فرشاة األسنان ب  ٧

+++++ أن تغلق  الفتاة  حنفية املاء  ٨

+++++++++++++++++++++  االجتاهاتيف مجيعأن تفرش   الفتاة  أسناا   ٩

+++++ أن تفتح   الفتاة  حنفية املاء ١٠

O++++++++++----------++++ أن تتمضمض   الفتاة   باملاء ١١

++++++-++++-----++++ أن تغسل  الفتاة  فمها اخلارجي باملاء ١٢

++++-+++ أن تغسل  الفتاة  فرشاة األسنان ١٣

+++++  ملاءأن تغلق  الفتاة  حنفية ا ١٤

+++++++ أن تغلق   الفتاة  معجون األسنان ١٥

+++++++++++ أن تعيد الفتاة الفرشاة واملعجون ملكاما ١٦

+++++++   فمها باملنديل الفتاةأن جتفف  ١٧

                              ملخص البيانات
٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤ ٤ ٠ ٠ ٠  فترة التأخري

  ٢٨  ٢٧  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  اجلــــلسات

  ١٦  ١٧  ١٧  ١٦  ١٦  ١٥  ١٥  ١٥  ١٤  ١٥  ١٥  ١٥  ١٤  ١٤  ١٤  ١٣  ١٣  ١٢  ١١  ١١  ١٠  ٨  ٦  ٤  ٣  ٠  ٠  ٠  عدد االستجابات الصحيحة غري امللقنة

٠  نسبة االستجابات الصحيحة غري امللقنة
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  ١٠  ١٣  ١٧  ١٧  ١٧  عدد االستجابات الصحيحة امللقنة
٠  ٠  ٠  ١  ١  ٢  ٢  ٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٣  ٣  ١  ٣  ٣  ٤  ٥  ٤  ٥  ٦  ٩  

١٠  نسبة االستجابات الصحيحة امللقنة
٠
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 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  عدد االستجابات اخلاطئة غري امللقنة

٠  نسبة االستجابات اخلاطئة غري امللقنة
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٠  نسبة االستجابات اخلاطئة امللقنة
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 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  عدد عدم وجود استجابة

٠  نسبة عدم وجود استجابة
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  : ) حنني   ( للفتاةرسم بياين يوضح االستجابات الصحيحة غري امللقنة -١٢
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 ٢٠٦
  التأخري الزمين الثابتجراء إل الربنامج التدريسي

  
   )  : ٣ ( الفتاة املعلومات العامة عن -١
  استقاليل        :  جمال التدريب -                                                      س                  . نورة :  االسم - 
  تنظيف األسنان:   املهارة -                     سنة                                                      ١٢:  العمر - 
  هـ١٤٢٨ /٩/٨األربعاء :  بداء التدريب -                                                        ختلف عقلي شديد:  نوع اإلعاقة - 
  هـ      ١٤٢٨ /٢١/٨االثنني :  انتهاء التدريب -                                                                      ٣٧:   نسبة الذكاء - 

                                                           
  )   : تنظيف األسنان (  حتليل مهارة  -٢

   .  جلسات متتالية٣خالل % ١٠٠أن تنظف الفتاة أسناا بالفرشاة واملعجون عندما يطلب منها ذلك بنسبة جناح : اهلدف العام 
  :حتليل املهمة 

 أن تقف الفتاة أمام املغسلة  .١
  الفتاة معجون األسنان أخذأن ت .٢
 عجون األسنان أن تفتح الفتاة م .٣
  الفتاة فرشاة  األسنان أخذأن ت .٤
  من املعجون على الفرشاة قليالًأن تعصر الفتاة  .٥
 أن تفتح الفتاة حنفية املاء  .٦
  من املاء قليلأن تبلل الفتاة فرشاة األسنان ب .٧
 أن تغلق الفتاة حنفية املاء  .٨
  االجتاهات يف مجيعأن تفرش الفتاة أسناا  .٩
 ملاء أن تفتح الفتاة حنفية ا .١٠
 أن تتمضمض الفتاة باملاء  .١١
 أن تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء  .١٢
 أن تغسل الفتاة فرشاة األسنان  .١٣
 أن تغلق الفتاة حنفية املاء  .١٤
 أن تغلق الفتاة معجون األسنان  .١٥
 أن تعيد الفتاة الفرشاة واملعجون ملكاما  .١٦
 أن جتفف الفتاة فمها باملنديل  .١٧
  :  حتديد املثري احملفز -٣

 تتوجه ألداء أي مهارة عن طريق       أا) معلمة ، أخصائية اجتماعية واحلاضنة      ( ، وسؤال العامالت معها     ) نورة   ( الفتاةت الباحثة من خالل مالحظة      وجد
  " . فرشي أسنانك نورةهيا يا : "  بالطلب بقول للفتاةالطلب بعبارات خمتصرة وواضحة ، لذا مت حتديد املثري احملفز 

  
   : للفتاة الضابط لقنيت حتديد ال-٤

   من خالل سؤال معلمتها ، باإلضافة ملالحظة الباحثة ، حيث طلبت من نورة غـسل يـديها باملـاء والـصابون         للفتاة"  الضابط   تلقنيال" حددت الباحثة   
أيضا تظهر نـورة     احثة رغم قدرا العالية ،     فوجدت أن نورة عند تقدمي املساعدة اجلسدية يظهر عليها االعتماد الكلي على الب             تلقيناتوقدمت هلا خمتلف ال   

استجابة جيدة التوجيهات اللفظية ، لكنها ال متيز االجتاهات لفظياً مثل فوق ، حتت ، ميني ، يسار ، وعند  استخدام النمذجة أظهرت استجابة ممتازة حيث                           
   .   للفتاة ضابط تلقنيك) النمذجة ( االجتاهات ، لذا مت اعتماد  وهذا ما حيتاجه التدريب على مهارة تنظيف األسنان مبختلف . قلدت سلوك الباحثة 

  
      : تلقني حتديد القدرة على االنتظار لتلقي ال-٥

ومن مث طلبت منـها فـتح       " لثانية واحدة   "   واالنتظار    ،القيام بغسل يديها باملاء والصابون حيث أمرا بالوقوف أمام املغسلة           ) نورة  (  من   ةطلبت الباحث 
انظري كيف سأغسل يدي باملاء والـصابون ، وزادت الباحثـة وقـت    ) لنورة  ( بعد ذلك قالت الباحثة     " لثانيتني  " نفية املاء ، وغسل يديها واالنتظار       ح

نتظار حىت إحضار املنديل    أن تقلدها يف غسل اليدين ، وبعد انتهائها طلبت الباحثة منها اال           ) نورة  ( ، بعد ذلك طلبت الباحثة من       " ثواِنثالث  "االنتظار إيل   
  .  املناسب تلقني قدرة جيدة على االنتظار لتلقي الالفتاةلذا أظهرت  " . ثواِنأربع " وذلك ملدة 

  



 ٢٠٧
  "   : مهلة الصفر "  حتديد عدد حماوالت -٦

  % . ١٠٠ فيها استجابات صحيحة ملقنة بنسبة الفتاةجلسات ملهلة الصفر ، حيث حتقق  ) ٣( حددت الباحثة 
  
  :  حتديد طول الفاصل الزمين للتأخري    -٧

علـى  ) نورة  ( كفترة زمنية ألداء    )  دقائق     ٦ ( باإلضافة لتحديد  ) . ثواِن ٤(  الضابط بـ    تلقني  حددت الباحثة فترة التأخري بني عرض املثري ، وتقدمي ال         
  .  مهارة تنظيف األسنان كاملة 

  
    : الفتاةاه استجابات جت" رد فعل الباحثة "  حتديد احلدث التايل -٨

   : على النحو التايل كما هو موضح يف اجلدول أدناهالفتاةكانت ردة فعل الباحثة جتاه استجابات 
  

  رد فعل الباحثة  جتاه استجابات الفتاة  نوع االستجابة

  صحيحة غري ملقنة

  صحيحة ملقنة

 ، وبعد انتهاء ةصق على اللوحة املغناطيسي، وتضع هلا بعد كل خطوة مل.. " شطورة يا: " تقوم الباحثة بتعزيز الفتاة بقول 
  اجللسة يتم استبدال امللصقات مبعزز غذائي مرغوب

  خاطئة غري ملقنة
  خاطئة ملقنة

  ال توجد استجابة

يف حال كانت استجابة الفتاة بعد . تقوم الباحثة مباشرة بإعادة الطلب وتقدمي التلقني الضابط للفتاة مث تنتظر استجابتها 
ها وتنتقل للهدف التايل ، أما يف حال كانت خاطئة أو مل تقم الفتاة باستجابة تقوم الباحثة التلقني صحيحة تقوم بتعزيز

  . مباشرة بتوضيح اخلطاء من خالل تقدمي التلقني الضابط مث تنتقل للهدف التايل 
  
   :  اختيار نظام جلمع البيانات-٩

حبيث يساعد على توضيح عدد االسـتجابات الـصحيحة         )  استمارة تسجيل بيانات إجراء التأخري الزمين الثابت        ( لبيانات   جلمع ا  اًاختارت الباحثة  نظام   
كمـا سيتـضح يف اسـتمارة       . امللقنة وغري امللقنة ، واخلاطئة امللقنة وغري امللقنة ، وعدم االستجابة وكذلك نسبها املئوية ، حىت حتقيق املعيار احملدد مسبقاً                     

  :  سجيل  أدناه الت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٨
  إجراء التأخري الزمين الثابتاستمارة تسجيل بيانات 

)                                            املغسلة ( دورة املياه : تنظيف األسنان           مكان التدريب : استقاليل        املهارة : س        املــجال . نورة : االسم  
  عواطف الشمري:  دقائق                 اسم املعلمة  ٦:    مدة اجللسة         هـ٢١/٨/٢٨هـ إىل ٩/٨/٢٨ من: تاريخ التدريب 

  ) ال توجد استجابة O) (  خاطئة ملقنة -) ( خاطئة غري ملقنة × ) ( صحيحة ملقنة  + ) ( صحيحة غري ملقنة  (:املفتاح 

  
     

  الفتاةاستجابات   حتليل املهارة  م

                 +  +  + أن تقف الفتاة  أمام املغسلة  ١

                 +  +  +   الفتاة  معجون األسنانأخذأن ت  ٢

                + + + أن تفتح  الفتاة معجون األسنان  ٣

                + + +   الفتاة فرشاة األسنانأخذأن  ت  ٤

            + + + + + + +  من املعجون على الفرشاةقليالًأن تعصر  الفتاة   ٥

                 +  +  + أن تفتح  الفتاة  حنفية املاء  ٦

        + + + + + + + +  +  +  +  من املاءقليلأن تبلل  الفتاة  فرشاة األسنان ب  ٧

                + + + أن تغلق  الفتاة  حنفية املاء  ٨

    + + + + + + + + + + × × + + +  االجتاهاتيف مجيعأن تفرش   الفتاة  أسناا   ٩

                + + + أن تفتح   الفتاة  حنفية املاء ١٠

               +  +  +  + أن تتمضمض   الفتاة   باملاء ١١

               +  +  +  +  + أن تغسل  الفتاة  فمها اخلارجي باملاء ١٢

        +  +  +  +  +  +  +  ×  + + + + ة األسنانأن تغسل  الفتاة  فرشا ١٣

                + + +  أن تغلق  الفتاة  حنفية املاء ١٤

              + ×  + + + أن تغلق   الفتاة  معجون األسنان ١٥

           + + + + +  +  +  + أن تعيد الفتاة الفرشاة واملعجون ملكاما ١٦

               +  +  +  +   فمها باملنديل الفتاةأن جتفف  ١٧

                                      ملخص البيانات
 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤  ٤  ٠  ٠  ٠  فترة التأخري

  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  اجلــــلسات

  ١٧  ١٧  ١٧  ١٦  ١٦  ١٦  ١٥  ١٤  ١٤  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٠  ٠  ٠  قنةعدد االستجابات الصحيحة غري املل

  %٠  نسبة االستجابات الصحيحة غري امللقنة

٠%  

٠%  

٥٢%  

٥٨%  

٦٤%  
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٨٢%  
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٨٢%  

٨٨%  

٩٤%  

٩٤%  

٩٤%  

١٠
٠ %  ١٠
٠ %  ١٠
٠ %  

  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ١  ٢  ٣  ٣  ٣  ٤  ٥  ٦  ٤  ٧  ١٧  ١٧  ١٧  عدد االستجابات الصحيحة امللقنة

١٠  حة امللقنةنسبة االستجابات الصحي
٠ %  ١٠
٠ %  ١٠
٠ %  

٤١%  
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١٧%  

١٧%  

١١%  

٥%  

٥%  
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٠%  

٠%  

٠%  

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ١  ٠  ٠  ٠  عدد االستجابات اخلاطئة غري امللقنة

٠  نسبة االستجابات اخلاطئة غري امللقنة %  
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٠ %  

٠ %  

٠ %  

٠ %  

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  بات اخلاطئة امللقنةعدد االستجا

٠  نسبة االستجابات اخلاطئة امللقنة %  
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  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  عدد عدم وجود استجابة

٠  نسبة عدم وجود استجابة %  
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 ٢٠٩
  
  
  : ) س  . نورة  ( للفتاةرسم بياين يوضح االستجابات الصحيحة غري امللقنة -١٢
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 ٢١١
   استخدام إجراء التأخري الزمين الثابتوسيناري

  " التأخري الصفري"  إجراءات استخدام مهلة –أ 

  . عبارة عن النمذجة احلية اليت تقوم ا املعلمة جلميع خطوات املهارة أمام الفتاة :  الضابط املستخدم التلقني* 
  
  
  

  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   علمةامل  اهلدف
   تقف الفتاة أمام املغسلة- ١

  )استجابة صحيحة ( 
وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفـرش        ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  -  -  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" أسنانه 

   أمام املغسلةة تقف الفتا- ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم      ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 

  
  تاة بعيداً عن املغسلة تقف الف- ٢

   تقف الفتاة بعيداً عن املغسلة- ٢  )استجابة خاطئة ( 
  )استجابة خاطئة ( 

هنا نوقف يا   " علمة مباشرة بالوقوف يف املكان الصحيح وتقول            تقوم امل 
  .، مث تنتقل للهدف التايل " أمام املغسلة ... 

  
١  

  
أن تقف 
الفتاة  
أمام 
  املغسلة

  
تطلب املعلمة من الفتاة الوقوف أمام املغسلة مـن          

قفي أمام املغسلة   ... هيا يا   : " خالل مناداا وقول    
  ، وتقوم املعلمة مباشرة بتقـدمي     " لتفرشي أسنانك   

  :قوف أمام املغسلة  وقـول    بالو"  الضابط   التلقني" 
  .قفي هنا مثل املعلمة ... هيا يا " 
  

  
   لطلب املعلمةة ال تستجيب الفتا- ٣

  ) استجابة  دون( 

  
قفي أمام املغسلة   ...  هيا يا   " تقوم املعلمة بإعادة الطلب من خالل مناداا وقول         

بالوقوف أمام  "  الضابط   تلقنيال" ، وتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي      "لتفرشي أسنانك   
  .ر أداء الفتاة مث تنتظ". قفي هنا مثل املعلمة ... هيا يا " املغسلة ، وقول  

  
    لطلب املعلمة  ال تستجيب الفتاة- ٣

  ) استجابة دون( 
هنا نوقف يا   " الصحيح وتقول       تقوم املعلمة مباشرة بالوقوف يف املكان       

  . مث تنتقل للهدف التايل "   املغسلة أمام... 
  

   الفتاة  معجون األسنانأخذ ت- ١
  )استجابة صحيحة ( 

  

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفـرش        ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" أسنانه 

   الفتاة  معجون األسنانأخذ ت- ١
  )حة استجابة صحي( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم      ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  نان الفتاة  معجون األسأخذ   مل ت- ٢  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 

  )استجابة خاطئة  ( 
   الفتاة  معجون األسنانأخذ   مل ت- ٢

  )استجابة خاطئة  ( 

ا مث   املعجون هكذ  أخذن" تقوم املعلمة مباشرة مبد يدها للمعجون وتقول        
   .تنتقل للهدف التايل

  

٢  
  أخذأن ت

 الفتاة  
معجون 
  األسنان

  
  

  
 معجون األسنان بقوهلا    أخذتطلب املعلمة من الفتاة     

وتقوم املعلمة  " خذي معجون األسنان    ... هيا يا   " 
 املعجون  أخذن" مباشرة مبد يدها للمعجون وتقول      

   .خذيه مثل املعلمة.... هيا يا . ا هكذ
  
  
  
  

   لطلب املعلمةة ال تستجيب الفتا- ٣
  ) استجابة  دون( 

  

وتقـوم  " خذي معجون األسـنان ... هيا يا  " تقوم املعلمة بإعادة الطلب بقوهلا          
.... هيا يـا    .  املعجون هكذا    أخذن:  " املعلمة مباشرة مبد يدها للمعجون وتقول     

  .مث تنتظر أداء الفتاة . خذيه مثل املعلمة 
  

    لطلب  املعلمة ال تستجيب الفتاة - ٣
 ) استجابةدون(

 املعجون هكذا مث    أخذن" تقوم املعلمة مباشرة مبد يدها للمعجون وتقول        
  .تنتقل للهدف التايل

    تفتح  الفتاة  معجون األسنان- ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفـرش        ... شطورة يا   " قوهلا  تعزز املعلمة الفتاة  ب    
  -  -  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" أسنانه 

    تفتح  الفتاة  معجون األسنان- ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم      ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
   مل تفتح  الفتاة  معجون األسنان - ٢  . ل للهدف التايلعلى اللوحة املغناطيسية ، مث تنتق" يفرش أسنانه 

  )استجابة خاطئة  ( 
   مل تفتح  الفتاة  معجون األسنان - ٢

  )استجابة خاطئة  ( 
...  هكذا نفتح املعجون يا     " تقوم املعلمة مباشرة بفتح  املعجون وتقول        

   .مث تنتقل للهدف التايل

٣  
أن تفتح  

الفتاة 
معجون 

  سناناأل
  

:  تطلب املعلمة من الفتاة فتح معجون األسنان بقول         
مـة  مث تقوم املعل  " معجون األسنان   ... افتحي يا   " 

هكـذا نفـتح     " مباشرة بفتح املعجون وتقـول        
   لطلب املعلمةة ال تستجيب الفتا- ٣  " .اعملي مثل املعلمة ... املعجون هيا يا 

  ) استجابة  دون( 
  

مث تقوم املعلمـة    " معجون األسنان .. افتحي يا   " تقوم املعلمة بإعادة الطلب  بقول       
اعملي مثل املعلمة    ... هكذا نفتح املعجون هيا يا      " ح املعجون، وتقول    مباشرة بفت 

  .مث تنتظر أداء الفتاة 
  
    املعلمة لطلب ال تستجيب الفتاة - ٣  

  ) استجابة دون( 
... هكذا نفتح املعجون يا     " تقوم املعلمة مباشرة بفتح  املعجون وتقول        

   .مث تنتقل للهدف التايل



 ٢١٢
  تأخري الزمين الثابت استخدام إجراء الوسيناري

  " التأخري الصفري"  إجراءات استخدام مهلة –أ 

  . يت تقوم ا املعلمة جلميع خطوات املهارة أمام الفتاة عبارة عن النمذجة احلية ال:  الضابط املستخدم التلقني* 
  

  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  اهلدف
    الفتاة  فرشاة األسنانأخذ  ت- ١

  )استجابة صحيحة ( 
وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم       ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  -  -  . نتقل للهدف التايلعلى اللوحة املغناطيسية ، مث ت" يفرش أسنانه 

    الفتاة  فرشاة األسنانأخذ  ت- ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم      ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 

    الفتاة  فرشاة األسنانأخذ مل ت- ٢
  )استجابة خاطئة  ( 

    الفتاة  فرشاة األسنانأخذ مل ت- ٢  
  )استجابة خاطئة  ( 

"   الفرشاة   أخذهكذا ن " تقوم املعلمة مباشرة مبد يدها حنو الفرشاة وتقول         
   . مث تنتقل للهدف التايل

٤  
 أخذأن ت

الفتاة 
فرشاة 
  األسنان
  

  
 فرشـاة األسـنان     أخذتطلب املعلمة من الفتاة     

خذي فرشاة األسنان وتقوم    ... هيا يا   " بقوهلا    
  اشرة مبد يدها حنو الفرشـاة وتقـول       املعلمة مب 

اعملي مثـل   ....  الفرشاة هيا يا     أخذهكذا ن " 
  " .املعلمة  

  
  

   لطلب املعلمةة ال تستجيب الفتا- ٣
  ) استجابة  دون( 

  

  
" خذي فرشاة األسـنان     ... هيا يا   :  " تقوم املعلمة بإعادة الطلب بقول      

 أخـذ هكـذا ن  :  " وتقوم املعلمة مباشرة مبد يدها حنو الفرشاة وتقـول            
  .تظر أداء الفتاة اعملي مثل املعلمة ، وتن.... الفرشاة هيا يا 

         لطلب املعلمةال تستجيب الفتاة - ٣  
  ) استجابة دون( 

"   الفرشاة   أخذهكذا ن "  مبد يدها حنو الفرشاة وتقول       مباشرةتقوم املعلمة   
   .مث تنتقل للهدف التايل

 من املعجون على قليالً  تعصر  الفتاة  - ١
  الفرشاة

  )استجابة صحيحة ( 

 وجه مبتـسم    وتضع هلا  ملصق   ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 

 من املعجون على قليالً تعصر  الفتاة  - ١
  الفرشاة

  )استجابة صحيحة ( 

 هلا  ملصق وجه مبتسم      وتضع... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 

 من  املعجون قليالًمل تعصر  الفتاة   -٣
  على الفرشاة

  )استجابة خاطئة  ( 
 من  املعجون على قليالً مل تعصر  الفتاة  - ٢  

  الفرشاة
  )استجابة خاطئة  ( 

هكذا " من املعجون على الفرشاة وتقول       قليالًتقوم املعلمة مباشرة بعصر     
، مث تنتقل للهـدف     "  الفرشاة   نضغط على املعجون ونعصر شوي على     

   .التايل

٥  
أن تعصر  
  الفتاة
 من قليالً

  املعجون
  على
  الفرشاة
  

 من املعجون   قليالًتطلب املعلمة من الفتاة  عصر       
أعصري شوي  ... هيا يا   " على الفرشاة وتقول    

ة من املعجون على الفرشاة ، وتقوم املعلمة مباشر       
لى الفرشاة  وتقـول      من املعجون ع   قليالًبعصر  
هكذا نضغط على املعجون  ونعـصر         " املعلمة  

اعملـي مثـل    ..... شوي على الفرشاة  هيا يا     
  املعلمة

  
   لطلب املعلمةة ال تستجيب الفتا- ٣

  ) استجابة  دون( 
  

  
أعصري شوي من املعجون    ... هيا يا   " تقوم املعلمة بإعادة الطلب وتقول      

 من املعجون على الفرشاة      قليالًعلى الفرشاة ، وتقوم املعلمة مباشرة بعصر        
هكذا نضغط على املعجون ونعصر شوي على الفرشـاة         : " وتقول املعلمة   

  .اعملي مثل املعلمة وتنتظر أداء الفتاة ..... هيا يا

   لطلب املعلمة ال تستجيب الفتاة - ٣
  ) استجابة  دون( 

 من املعجون على الفرشـاة ، وتقـول         قليالًتقوم املعلمة مباشرة بعصر     
، مث تنتقـل    " ة  هكذا نضغط على املعجون ونعصر شوي على الفرشـا        "

   .للهدف التايل
  الفتاة حنفية املاء  تفتح  - ١

  )استجابة صحيحة ( 
وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم       ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  -  -  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 

   تفتح  الفتاة حنفية املاء - ١
  )استجابة صحيحة ( 

لصق وجه مبتسم   وتضع هلا  م   ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 

    مل تفتح  الفتاة حنفية املاء- ٢
  )استجابة خاطئة  ( 

   مل تفتح  الفتاة حنفية املاء - ٢  
  )استجابة خاطئة  ( 

هكذا نفتح املـاء نرفـع      " تقوم املعلمة مباشرة بفتح حنفية املاء وتقول        
  .، مث تنتقل للهدف التايل " املكبس فوق 

٦  
  أن تفتح
    الفتاة
  حنفية
  املاء
  
  

  
 تطلب املعلمة من الفتاة  فتح حنفية املاء وتقـول          

افتحي احلنفية و ارفعي املكبس فوق  . .هيا يا   " 
  وتقوم املعلمة مباشرة بفتح حنفية املاء وتقـول       

  "هيا افتحي حنفية املاء مثل املعلمة " 
  

   لطلب املعلمةةفتا ال تستجيب ال- ٣
  ) استجابة  دون( 

  
  

افتحي حنفية املاء ارفعـي    ... هيا يا   : " ول  تقوم املعلمة بإعادة الطلب وتق    
هيا افتحي  " ، وتقوم املعلمة مباشرة بفتح حنفية املاء وتقول         " املكبس فوق   

  . وتنتظر أداء الفتاة" املاء مثل املعلمة 
     لطلب املعلمةال تستجيب الفتاة - ٣  

  ) استجابة  دون( 
هكذا نفتح املـاء نرفـع      " تقوم املعلمة مباشرة بفتح حنفية املاء وتقول        

  .، مث تنتقل للهدف التايل " املكبس فوق 



 ٢١٣
   استخدام إجراء التأخري الزمين الثابتوسيناري

  " التأخري الصفري"  إجراءات استخدام مهلة –أ 

  . عبارة عن النمذجة احلية اليت تقوم ا املعلمة جلميع خطوات املهارة أمام الفتاة :  الضابط املستخدم التلقني* 
  

  
  
  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  اهلدف
    تبلل الفتاة الفرشاة- ١

  )استجابة صحيحة ( 
وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم       ... شطورة يا   " هلا  تعزز املعلمة الفتاة  بقو    

  -  -  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 

    تبلل الفتاة الفرشاة- ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفـرش  ... شطورة يا " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا  
       مل  تبلل الفتاة الفرشاة     - ٢  . تقل للهدف التايلعلى اللوحة املغناطيسية ، مث تن" أسنانه 

  )استجابة خاطئة  ( 
   مل  تبلل الفتاة الفرشاة       - ٢

  )استجابة خاطئة  ( 
هكـذا نـضع    " تقوم املعلمة مباشرة  بوضع فرشاة األسنان حتت املاء وتقول               

  .، مث تنتقل للهدف التايل " الفرشاة حتت املاء 

٧  
أن تبلل 
الفتاة 
فرشاة 
األسنان 

 من قليلب
  املاء
  

  
 قليـل تطلب املعلمة من الفتاة أن  تبلل الفرشاة ب        

الفرشاة حتت ... ضعي يا " من املاء  حيث تقول 
وتقوم املعلمة مباشرة بوضع فرشاة     "  املاء شوي   

هيـا افعلـي مثـل       " األسنان حتت املاء وتقول     
  " .املعلمة 

  

   لطلب املعلمةة ال تستجيب الفتا- ٣
    ) استجابةدون( 

  

الفرشاة حتت املاء شوي    ... ضعي يا   : " تقوم املعلمة بإعادة الطلب وتقول      
هيـا  "  املعلمة مباشرة بوضع فرشاة األسنان حتت املاء وتقـول           ، وتقوم " 

  .، وتنتظر أداء الفتاة "افعلي مثل املعلمة 
   

     لطلب املعلمة ال تستجيب الفتاة- ٣  
  ) استجابة  دون( 

هكـذا نـضع    " تقوم املعلمة مباشرة  بوضع فرشاة األسنان حتت املاء وتقول               
  .، مث تنتقل للهدف التايل " الفرشاة حتت املاء 

   تغلق  الفتاة حنفية املاء - ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم       ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل"  أسنانه يفرش

   تغلق  الفتاة حنفية املاء - ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفـرش  ... شطورة يا " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا  
   مل تغلق الفتاة حنفية املاء - ٢  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" أسنانه 

  )استجابة خاطئة  ( 
   مل تغلق الفتاة حنفية املاء - ٢

  )استجابة خاطئة  ( 
  

هكذا نغلق احلنفية نضغط على     " تقوم املعلمة مباشرة بإغالق حنفية املاء وتقول        
  .مث تنتقل للهدف التايل " املكبس حتت 

  

  
٨  

  أن تغلق
  الفتاة
  حنفية
  املاء
  

  
  وهلاتطلب املعلمة من الفتاة إغالق حنفية املاء بق       

قفلي حنفية املاء اضغطي املكـبس      ... هيا يا   " 
، وتقوم املعلمة مباشرة بإغالق حنفية املاء  " حتت  

  " .هيا اعملي مثل املعلمة " وتقول  
  
  

   لطلب املعلمةة ال تستجيب الفتا- ٣
  ) استجابة  دون( 

  

قفلي  حنفية املاء  اضـغطي       ... هيا يا   " تقوم املعلمة بإعادة الطلب بقوهلا      
هيـا  " ، وتقوم املعلمة مباشرة بإغالق حنفية املاء وتقول           "املكبس حتت     

  .، وتنتظر أداء الفتاة " ملي مثل املعلمة اع
  

   لطلب املعلمة ال تستجيب الفتاة- ٣
  ) استجابة  دون( 

هكذا نغلق احلنفية نضغط على     "  مباشرة بإغالق حنفية املاء وتقول       تقوم املعلمة 
  .مث تنتقل للهدف التايل " املكبس حتت 

 يف مجيع أسناا ة  تفرش الفتا- ١
  االجتاهات

  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم       ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة بقوهلا     
  -  -  .تقل للهدف التايلعلى اللوحة املغناطيسية ، مث تن" يفرش أسنانه 

 يف مجيع أسناا ة  تفرش الفتا- ١
  االجتاهات

  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفـرش        ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة بقوهلا     
  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" أسنانه 

 يف مجيع أسناا ة مل تفرش الفتا- ٢
  االجتاهات

  )استجابة خاطئة  ( 
 يف مجيع أسناا ة مل تفرش الفتا- ٢

  االجتاهات  
  )استجابة خاطئة  ( 

تقوم املعلمة مباشرة بتوضيح حركة تفريش األسنان أمام الفتاة ، مث تنتقل للهدف             
  .التايل 

  
٩  

أن تفرش  
الفتاة  
يف أسناا 
 مجيع
  تاالجتاها

  
  تطلب املعلمة من الفتاة  أن تفرش أسناا بقوهلا        

فرشي أسنانك فوق  حتـت ، ميـني      ...هيا يا   " 
ة مباشرة بتوضيح حركـة     وتقوم املعلم "  يسار  

هيا اعملي " تفريش األسنان أمام الفتاة وتقول هلا   
    ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة- ٣  " .مثل املعلمة 

  ) استجابة دون( 
  

  
 فرشي أسنانك فوق ، حتـت ...هيا يا " تقوم املعلمة بإعادة الطلب  بقوهلا    

وتقوم املعلمة مباشرة بتوضيح حركة تفريش األسنان أمام        "  ميني ، يسار      
  .وتنتظر أداء الفتاة "  ل املعلمة هيا اعملي مث" الفتاة وتقول هلا 

  
    لطلب املعلمة ال تستجيب الفتاة  - ٣

 ) استجابةدون(
ة بتوضيح حركة تفريش األسنان أمام الفتاة ، مث تنتقل للهدف           تقوم املعلمة مباشر  

  .التايل 



 ٢١٤
  

   استخدام إجراء التأخري الزمين الثابتوسيناري
  " خري الصفريالتأ"  إجراءات استخدام مهلة –أ 

  . عبارة عن النمذجة احلية اليت تقوم ا املعلمة جلميع خطوات املهارة أمام الفتاة :  الضابط املستخدم التلقني* 
  

  
  
  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  اهلدف
    تفتح  الفتاة حنفية املاء- ١

  )استجابة صحيحة ( 
وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم       ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة بقوهلا     

  -  -  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 

   تفتح  الفتاة حنفية املاء - ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفـرش  ... شطورة يا "  بقوهلا تعزز املعلمة الفتاة  
    مل تفتح  الفتاة حنفية املاء- ٢  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" أسنانه 

  )طئة  استجابة خا( 
   مل تفتح  الفتاة حنفية املاء - ٢

  )استجابة خاطئة  ( 
 هكذا نفتح املاء نرفـع املكـبس       " تقوم املعلمة مباشرة بفتح حنفية املاء وتقول        

  .ل للهدف التايل مث تنتق" فوق 

١٠  
  أن تفتح
  الفتاة
  حنفية
  املاء
  

  
  تطلب املعلمة من الفتاة  فتح حنفية املاء وتقـول         

افتحي احلنفية و ارفعي املكبس فوق       ... هيا يا   " 
وتقوم املعلمة مباشرة بفتح حنفية املاء وتقول       "  
  " .فتحي املاء مثل املعلمة هيا ا" 
  
  

   لطلب املعلمةة ال تستجيب الفتا- ٣
  ) استجابة  دون( 

  

افتحي حنفية املاء ارفعـي     ... هيا يا   " تقوم املعلمة بإعادة الطلب وتقول      
هيا افتحي  " ، وتقوم املعلمة مباشرة بفتح حنفية املاء وتقول         " املكبس فوق   

  .وتنتظر أداء الفتاة " املاء مثل املعلمة 
     لطلب املعلمةال تستجيب الفتاة - ٣  

  ) استجابة  دون( 
 هكذا نفتح املاء نرفـع املكـبس       " تقوم املعلمة مباشرة بفتح حنفية املاء وتقول        

  .مث تنتقل للهدف التايل " فوق 
   تتمضمض  الفتاة  باملاء - ١

  )استجابة صحيحة ( 
وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم       ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 
-  -  

   تتمضمض  الفتاة  باملاء - ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفـرش  ... شطورة يا " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا  
   مل تتمضمض الفتاة باملاء - ٢  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" أسنانه 

  )استجابة خاطئة  ( 
   تتمضمض الفتاة باملاء مل - ٢

  )استجابة خاطئة  ( 
هكذا نتمضمض نـشرب    " تقوم املعلمة مباشرة باملضمضة أمام الفتاة وتقول هلا         

  .، وتنتقل للهدف التايل " شوي ماء مث خنرجه 

 
  
١١  
أن 

تتمضمض  
  فتاةال

  باملاء
  

  
تطلب املعلمة من الفتاة  أن تتمـضمض باملـاء           

اشريب شوي ماء مث أخرجيه      ....هيا يا   " وتقول  
وتقوم املعلمة مباشرة باملضمضة أمـام الفتـاة         " 

  .وتقول هلا هيا اعملي مثل املعلمة 
  
  

   لطلب املعلمة  ال تستجيب الفتاة- ٣
  ) استجابة دون( 

  

اشريب شوي ماء مث أخرجيه     ....هيا يا   " تقوم املعلمة بإعادة الطلب وتقول      
 وتقول هلا هيا اعملي مثل      ،مام الفتاة     وتقوم املعلمة مباشرة باملضمضة أ    " 

  .املعلمة ، وتنتظر أداء الفتاة 
    لطلب املعلمة ال تستجيب الفتاة  - ٣  

  ) استجابة دون( 
هكذا نتمضمض نـشرب    " تقوم املعلمة مباشرة باملضمضة أمام الفتاة وتقول هلا         

  .، وتنتقل للهدف التايل " شوي ماء مث  خنرجه  

    تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء- ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم       ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  .لهدف التايلعلى اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل ل" يفرش أسنانه 

  اة فمها اخلارجي باملاء  تغسل الفت- ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفـرش  ... شطورة يا " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا  
  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" أسنانه 

    مل تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء- ٢
  )استجابة خاطئة ( 

  مل تغسل الفتاة فمها اخلارجي - ٢  
  باملاء

  )استجابة خاطئة( 

 هكـذا نغـسل الفـم      " ل فمها أمام الفتاة وتقول هلا       تقوم املعلمة مباشرة  بغس    
  .مث تنتقل للهدف التايل ... " يا 
  

١٢  
أن تغسل 
  الفتاة
فمها 

اخلارجي 
  باملاء
  

 فمها اخلارجي باملاء لتطلب املعلمة من الفتاة غس
وتقوم  ،" اغسلي فمك باملاء    ... هيا يا   " وتقول  

املعلمة مباشرة بغسل فمها أمام الفتاة ،  وتقول         
    لطلب املعلمةة  ال تستجيب الفتا- ٣  " .هيا اعملي مثل املعلمة " هلا  

  ) استجابة دون( 
  
  

اغسلي فمك باملاء وتقـوم     ... هيا يا   " وم املعلمة بإعادة الطلب وتقول      تق
"  هيا اعملي مثل املعلمة      "  فمها أمام الفتاة وتقول هلا       املعلمة مباشرة بغسل  

  .وتنتظر أداء الفتاة 
    

   لطلب املعلمة ال تستجيب الفتاة  - ٣
  ) استجابة دون( 

  
  هكـذا نغـسل الفـم      " تقوم املعلمة مباشرة  بغسل فمها أمام الفتاة وتقول هلا         

  .مث تنتقل للهدف التايل ... " يا 



 ٢١٥
   استخدام إجراء التأخري الزمين الثابتوسيناري

  " يالتأخري الصفر"  إجراءات استخدام مهلة –أ 

  . عبارة عن النمذجة احلية اليت تقوم ا املعلمة جلميع خطوات املهارة أمام الفتاة :  الضابط املستخدم التلقني* 
  

  
  
  
  
  

  

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  اهلدف
   تغسل الفتاة فرشاة األسنان - ١

  )استجابة صحيحة ( 
وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم       ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  -  -  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 

   تغسل الفتاة فرشاة األسنان - ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفـرش  ...  يا شطورة" تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا  
  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" أسنانه 

  تغسل الفتاة فرشاة األسنان مل - ٢
  )استجابة خاطئة  ( 

  تغسل الفتاة فرشاة األسنان مل - ٢  
  )استجابة خاطئة  ( 

هكـذا نغـسل     " ة األسنان أمام الفتاة مث تقول       تقوم املعلمة مباشرة بغسل فرشا    
  .دف التايل ، مث تنتقل لله.... " الفرشاة يا 

  
١٣  

أن تغسل 
الفتاة 
فرشاة 
  األسنان

  
  

  
تطلب املعلمة من الفتاة  غسل فرشاة األسـنان         

" اغسلي فرشـاة األسـنان      ... هيا يا " وتقول  
وتقوم املعلمة مباشرة بغسل فرشاة األسنان أمام       

  " مثل املعلمة هيا اعملي" الفتاة مث تقول 
  
  

  
    ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة- ٣

  )دون استجابة ( 

"  اغسلي فرشاة األسـنان     ... هيا يا " وم املعلمة بإعادة الطلب وتقول        تق
هيا اعملي مثل " وتقوم املعلمة مباشرة بغسل فرشاة األسنان أمامها مث تقول   

  . ،  وتنتظر أداء الفتاة " املعلمة 
    لطلب املعلمة ال تستجيب الفتاة  - ٣  

  ) استجابة دون( 
هكـذا نغـسل     "  األسنان أمام الفتاة مث تقول       تقوم املعلمة مباشرة بغسل فرشاة    

  .، مث تنتقل للهدف التايل .... " الفرشاة يا 
   تغلق  الفتاة حنفية املاء - ١

  )استجابة صحيحة ( 
وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم       ... شطورة يا   " لمة الفتاة  بقوهلا     تعزز املع 

  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 
-  -  

   تغلق  الفتاة حنفية املاء - ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفـرش  ... شطورة يا " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا  
   مل تغلق الفتاة حنفية املاء - ٢  . مث تنتقل للهدف التايلعلى اللوحة املغناطيسية ، " أسنانه 

  )استجابة خاطئة  ( 
   مل تغلق الفتاة حنفية املاء - ٢

  )استجابة خاطئة  ( 
هكذا نغلق احلنفيـة نـضغط      " تقوم املعلمة مباشرة بإغالق حنفية املاء وتقول        

  . مث تنتقل للهدف التايل " املكبس حتت 

  
١٤  
  أن تغلق
  الفتاة
  حنفية
  املاء
  

  
  تطلب املعلمة من الفتاة إغالق حنفية املاء بقوهلا       

قفلي حنفية املاء اضغطي املكـبس      ... هيا يا   " 
وتقوم املعلمة مباشرة بإغالق حنفية املاء       " حتت  

   لطلب املعلمةة ال تستجيب الفتا- ٣  " .هيا اعملي مثل املعلمة :  " وتقول 
  ) استجابة  دون( 

  

قفلي  حنفية املاء  اضـغطي       ... هيا يا   " تقوم املعلمة بإعادة الطلب بقوهلا      
هيـا  " وتقوم املعلمة مباشرة بإغالق حنفية املاء وتقول           ،"حتت    املكبس  

  .وتنتظر أداء الفتاة " اعملي مثل املعلمة 
     لطلب املعلمةستجيب الفتاة ال ت- ٣

  ) استجابة  دون( 
هكذا نغلق احلنفيـة نـضغط      " تقوم املعلمة مباشرة بإغالق حنفية املاء وتقول        

  .مث تنتقل للهدف التايل " املكبس حتت 

    تغلق الفتاة معجون األسنان- ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم       ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" ه يفرش أسنان

    تغلق الفتاة معجون األسنان- ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفـرش  ... شطورة يا " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا  
    مل تغلق الفتاة معجون األسنان- ٢  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" أسنانه 

  )استجابة خاطئة  ( 
  ألسنان  مل تغلق الفتاة معجون ا- ٢

  )استجابة خاطئة  ( 
هكذا نقفل املعجون يا    "ق املعجون أمام الفتاة وتقول        تقوم املعلمة مباشرة بإغال   

  .، مث تنتقل للهدف التايل ...." 

 
  
١٥  

أن تغلق  
الفتاة  
معجون 
  األسنان

  
  

  
تطلب املعلمة من الفتاة إغالق معجون األسـنان        

  لـي معجـون األسـنان     قف.... هيا يا   " بقول  
وتقوم املعلمة مباشرة بإغالق املعجون أمامهـا       " 

هيا اعملي .... هكذا نقفل املعجون يا     " وتقول    
  .مثل املعلمة 

  

    ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة- ٣
  ) استجابة دون( 

  

  
" قفلي معجـون األسـنان      .... هيا يا   " تقوم املعلمة بإعادة الطلب وقول    

هكذا نقفل املعجون " وتقوم املعلمة مباشرة بإغالق املعجون أمامها وتقول  
  .وتنتظر أداء الفتاة  . يا اعملي مثل املعلمة ه.... يا 
  
  

    لطلب املعلمة ال تستجيب الفتاة  - ٣
  ) استجابة دون( 

هكذا نقفل املعجون يا     "ق املعجون أمام الفتاة وتقول      علمة مباشرة بإغال  تقوم امل 
  .، مث تنتقل للهدف التايل ...." 



 ٢١٦
  

  لثابت استخدام إجراء التأخري الزمين اوسيناري
  " التأخري الصفري"  إجراءات استخدام مهلة –أ 

. ميع خطوات املهارة أمام الفتاة عبارة عن النمذجة احلية اليت تقوم ا املعلمة جل:  الضابط املستخدم التلقني* 

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  اهلدف
  تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون - ١

  ملكاما
  )استجابة صحيحة ( 

ضع هلا  ملصق وجه مبتـسم       وت... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 

  تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون - ١
  ملكاما

  )استجابة صحيحة ( 

تسم يفـرش  وتضع هلا  ملصق وجه مب... شطورة يا " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا  
  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" أسنانه 

  مل تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون  - ٢
  ملكاما

  )استجابة خاطئة  ( 
  مل تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون  - ٢

  ملكاما
  )استجابة خاطئة  ( 

هنا نضع املعجون   " تقوم املعلمة مباشرة بإعادة املعجون والفرشاة ملكاما وتقول         
  .، مث تنتقل للهدف التايل "  والفرشاة 

  

  
١٦  

أن تعيد  
الفتاة 

الفرشاة 
واملعجون 
  ملكاما

  
  

  
تطلب املعلمة من الفتاة إعادة  املعجون والفرشاة        

ضـعي املعجـون   .. هيا يا " إيل مكاما بقوهلا  
وتقوم املعلمة مباشـرة    " رشاة يف الكوب      والف

  بإعادة املعجون والفرشاة  ملكاما وتقول للفتاة      
اعملي .... هنا نضع املعجون والفرشاة  هيا يا        " 

  " .مثل املعلمة 
  
  

   لطلب املعلمةة  ال تستجيب الفتا- ٣
  )دون استجابة ( 

ضعي املعجون والفرشاة هنا    .. هيا يا   " تقوم املعلمة بإعادة الطلب  بقوهلا       
مباشرة بإعادة املعجون والفرشـاة  ملكامـا   وتقوم املعلمة "  يف  الكوب    
اعملي مثل املعلمـة    .... هنا نضع املعجون والفرشاة  هيا يا        " وتقول هلا   

  .وتنتظر أداء الفتاة 
  

   لطلب املعلمة ال تستجيب الفتاة  - ٣
  ) استجابة دون( 

هنا نضع املعجون   " تقوم املعلمة مباشرة بإعادة املعجون والفرشاة ملكاما وتقول         
  .،  مث تنتقل للهدف التايل " والفرشاة 

   فمها باملنديلة  جتفف الفتا- ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتـسم       ... شطورة يا   " الفتاة  بقوهلا    تعزز املعلمة   
  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل" يفرش أسنانه 

-  -  

   فمها باملنديلة  جتفف الفتا- ١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفـرش  ... شطورة يا " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا  
    فمها باملنديلة  مل جتفف الفتا- ٢  .للوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايلعلى ا" أسنانه 

  )استجابة خاطئة  ( 
    فمها باملنديلة  مل جتفف الفتا- ٢

  )استجابة خاطئة  ( 
هكذا منـسح   " تقوم املعلمة مباشرة  مبسح فمها باملنديل أمام الفتاة مث تقول هلا             

  .، مث تنتقل للهدف التايل "  الفم 

 
١٧  

أن جتفف 
  الفتاة
فمها 
  يلباملند

  

  
تطلب املعلمة من الفتاة جتفيف فمهـا باملنـديل         

خذي املنديل وامـسحي    ... هيا يا   " وتقول هلا   
وتقوم املعلمة مباشرة مبـسح فمهـا       "فيه فمك   

هيا اعملي مثل  " نديل أمام الفتاة مث تقول هلا        بامل
  " .املعلمة 

  
  

   لطلب املعلمةة  ال تستجيب الفتا- ٣
  )تجابة  اسدون( 

  

  
خـذي املنـديل    ... هيا  يا    " تقوم املعلمة بإعادة الطلب للفتاة وتقول هلا        

 مث  ةوتقوم املعلمة مباشرة مبسح فمها باملنديل أمام الفتا       "ه فمك   وامسحي في 
  ،  وتنتظر أداء الفتاة" هيا اعملي مثل املعلمة " تقول هلا 

  
  

    لطلب املعلمة ال تستجيب الفتاة  - ٣
  ) استجابة دون( 

هكذا منـسح   " تقوم املعلمة مباشرة  مبسح فمها باملنديل أمام الفتاة مث تقول هلا             
  .، مث تنتقل للهدف التايل "  الفم 



 ٢١٧
  

  سيناريو استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت 
   ثواِن ٤ إجراءات استخدام مهلة -ب

  عبارة عن النمذجة احلية اليت تقوم ا املعلمة جلميع خطوات املهارة أمام الفتاة : الضابط املستخدم  التلقني* 
  

  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  اهلدف

   ثواِن ٤ تقف  الفتاة  أمام املغسلة خالل مهلة -١
  )استجابة صحيحة غري ملقنة ( 

" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه          ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

 من املعلمة التلقني ، وبعد تلقي ثواِن ٤بعد مهلة  تقف الفتاة أمام املغسلة -٢
  )استجابة صحيحة ملقنة  ( 

" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه          ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  ثواِن ٤ أمام املغسلة  خالل  الفتاة تقف-١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق    ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا          
على اللوحة املغناطيسية مث تنتقـل      " وجه مبتسم يفرش أسنانه     

  . للهدف التايل
  ثواِن ٤    تقف الفتاة يف مكان أخر عن املغسلة خالل مهلة-٣

  )استجابة خاطئة غري ملقنة   ( 
"     أخر عن املغسلة خالل تقف الفتاة يف مكان -٢

   "ثواِن ٤
  )استجابة خاطئة ( 

 تقوم املعلمة مباشرة بالوقوف يف املكان الـصحيح وتقـول          
  ثواِن ٤  ة  تقف الفتاة  يف مكان أخر عن املغسلة بعد  مهل-٤  .  تنتقل للهدف التايل مث،"  أمام املغسلة ... هنا نقف يا " 

  )استجابة خاطئة ملقنة ( 

  
١  

  
أن تقف الفتاة  
  أمام املغسلة

تطلب املعلمة من الفتاة الوقوف أمام املغـسلة مـن          
قفي أمام املغـسلة    ... هيا    " مناداا وقول     ل  خال

 مـن   ثـوانِ  ٤وتنتظر املعلمة       " لتفرشي أسنانك   
   ٢٠٠١  ١٠٠١خالل عـدها  بـصوت خافـت        

  وتقدم املعلمة بعد مهلة التـأخري      . ٤٠٠١  ٣٠٠١
حيث تقوم بالوقوف    التلقني الضابط ،      ثواِن " ٤" 

 مثـل   قفي هنـا  ... هيا يا   :  أمام املغسلة وتقول    
  .املعلمة 

  

  ثواِن ٤ ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة بعد  مهلة  -٥
  )ة  استجابدون( 

  
  

"  قفي أمام املغسلة لتفرشي أسنانك      ... هيا  " تقوم املعلمة بإعادة الطلب من خالل مناداا        
.. هيا يا   :  " ول  بالوقوف أمام املغسلة  وق    "  الضابط   التلقني" وتقوم املعلمة مباشرة بتقدمي     

   " .ثواِن ٤" علمة أداء الفتاة خاللمث تنتظر امل".  املعلمة قفي هنا مثل  
  
  
  

 ثواِن ٤"  ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة خالل-٣
"  

  ) استجابة دون( 

 تقوم املعلمة مباشرة بالوقوف يف املكان الـصحيح وتقـول          
  .  تنتقل للهدف التايل مث، " أمام املغسلة ... هنا نقف يا " 
  

  
  ثواِن ٤ خالل مهلة   الفتاة  معجون األسنانأخذ  ت-١

  )استجابة صحيحة غري ملقنة ( 

  
" تسم يفرش أسـنانه  وتضع هلا  ملصق وجه مب... شطورة يا " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا       

  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل
-  -  

  
وبعد تلقي التلقني   ، ثواِن ٤ بعد مهلة الفتاة  معجون األسنانأخذ  ت -٢

  من املعلمة
  )استجابة صحيحة ملقنة  ( 

  
" سـنانه   وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أ       ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا        

  -  -  . على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  ثواِن ٤ خالل مهلة  الفتاة  معجون األسنانأخذ  مل ت-٣
  )استجابة خاطئة غري ملقنة( 

   ثواِن ٤   خالل الفتاة  معجون األسنانأخذت -١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق    ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا        
اطيسية ، مث تنتقل    على اللوحة املغن  " وجه مبتسم يفرش أسنانه     

  . للهدف التايل

  ثواِن ٤ بعد مهلة   الفتاة  معجون األسنانأخذ  مل ت-٤
  )استجابة خاطئة ملقنة( 

   ثواِن ٤  خالل الفتاة  معجون األسنانأخذمل ت -٢
  )استجابة خاطئة ( 

 أخـذ ن " رة مبد يدها للمعجـون وتقـول      تقوم املعلمة مباش  
   .هدف التايل،  مث تنتقل لل" املعجون هكذا 

  

 
٢  
  أخذأن ت

 الفتاة  
معجون 
 األسنان

 
 
 
 
  

تطلب املعلمة من الفتاة مد يدها حنو معجون األسنان         
 " خـذي معجـون األسـنان       ... هيا يا   " بقوهلا  

من خالل عدها بـصوت      " ثواِن ٤ "وتنتظر املعلمة   
تقدم  " ٤٠٠١،  ٣٠٠١ ، ٢٠٠١،  ١٠٠١" خافت  

 حيـث   "  الضابط التلقني" املعلمة بعد مهلة التأخري       
 أخـذ ن:  "  تقوم املعلمة مبد يدها للمعجون وتقول     

  " .خذيه مثل املعلمة .... املعجون هكذا ، هيا يا 
  

  ثواِن ٤لفتاة لطلب املعلمة بعد  مهلة   ال تستجيب ا-٥
  ) استجابة دون( 

وتقـوم املعلمـة    " خذي معجون األسنان    ... هيا يا   " تقوم املعلمة بإعادة الطلب بقوهلا        
خذيه مثل املعلمة   .... هيا يا   .  املعجون هكذا    أخذن" :  مباشرة مبد يدها للمعجون وتقول    

   . "ثواِن ٤"  خاللمث تنتظر أداء الفتاة"  
  

   ثواِن ٤  لطلب املعلمة خالل  الفتاة ال تستجيب -٣
  ) استجابة دون( 

 أخـذ ن  " ة مبد يدها للمعجـون وتقـول      تقوم املعلمة مباشر  
   .،  مث تنتقل للهدف التايل" املعجون هكذا 

  



 ٢١٨
  سيناريو استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت

  ثواِن ٤ إجراءات استخدام مهلة- ب

  .  تقوم ا املعلمة جلميع خطوات املهارة أمام الفتاة عبارة عن النمذجة احلية اليت:  الضابط املستخدم التلقني *
  

  

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  اهلدف
  ثواِن ٤عجون األسنان خالل مهلة    تفتح الفتاة  م-١

  )استجابة صحيحة غري ملقنة ( 
" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه          ... شطورة يا    " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      

  -  -  .، مث تنتقل للهدف التايلعلى اللوحة املغناطيسية 

وبعد تلقي التلقني   ، ثواِن ٤ون األسنان بعد مهلة     تفتح الفتاة  معج-٢
  من املعلمة

  )استجابة صحيحة ملقنة  ( 

" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه          ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا        
  -  -  .للهدف التايلعلى اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل 

  
   ثواِن ٤ الفتاة  معجون األسنان خاللتفتح  -١

  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق    ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا          
على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل      " وجه مبتسم يفرش أسنانه     

  . للهدف التايل
  ثواِن ٤معجون األسنان خالل مهلة   مل تفتح الفتاة -٣

  )استجابة خاطئة غري ملقنة  ( 

  
   ثواِن ٤خالل لفتاة معجون األسنان مل تفتح ا -٢

  )استجابة خاطئة ( 

هكذا نفتح   " بفتح  املعجون وتقول للفتاة    تقوم املعلمة مباشرة    
   . تنتقل للهدف التايلمث، ... "  املعجون يا 

  

  
  ثواِن ٤ بعد مهلة   مل تفتح الفتاة معجون األسنان -٤

  )استجابة خاطئة ملقنة  ( 

  
٣  

أن تفتح  
معجون الفتاة 

  األسنان
  

  
 تطلب املعلمة من الفتاة فتح معجون األسنان بقـول         

 ٤وتنتظر املعلمة     " معجون األسنان   ... افتحي يا   " 
 ١٠٠١"  من خالل عدها بـصوت خافـت         ثواِن

تقدم املعلمة بعد مهلة       " . ٤٠٠١ ٣٠٠١ ٢٠٠١
 حيث تقـوم املعلمـة      ،"  الضابط التلقني" التأخري    

هكذا نفـتح   "   وتقول للفتاة     مباشرة بفتح املعجون  
  " .  اعملي مثل املعلمة ... املعجون هيا   يا 

  ثواِن ٤  الفتاة لطلب املعلمة بعد  مهلة  ال تستجيب -٥
  )دون استجابة ( 

مث تقـوم املعلمـة     " معجون األسنان   ... افتحي يا   :  " بقول    تقوم املعلمة بإعادة الطلب     
 مث تنتظـر    .اعملي مثل املعلمة    ... هكذا نفتح املعجون هيا     " مباشرة بفتح املعجون وتقول     

   " .ثواِن ٤" أداء الفتاة خالل
  

  
   ثواِن ٤  لطلب املعلمة خالل   الفتاة  ال تستجيب-٣

  ) استجابة دون( 
هكـذا    " بفتح  املعجون وتقول للفتـاة     تقوم املعلمة مباشرة    

   . تنتقل للهدف التايلمث، ... " نفتح املعجون يا 
  

  
  ثواِن ٤ خالل مهلة  الفتاة فرشاة األسنانأخذت-١

  )استجابة صحيحة غري ملقنة  ( 

  
" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه          ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا        
  . تنتقل للهدف التايلعلى اللوحة املغناطيسية ، مث

-  -  

  
   املعلمةتلقني ، وبعد ثواِن ٤ بعد مهلة  الفتاة فرشاة األسنانأخذ   ت-٢

  )استجابة صحيحة ملقنة ( 

  
" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه          ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا        

  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل
-  -  

  ثواِن ٤ خالل مهلة  الفتاة فرشاة األسنانأخذ مل ت-٣
  )استجابة خاطئة غري ملقنة ( 

   ثواِن ٤ خالل   الفتاة فرشاة األسنانأخذ ت-١
  )استجابة صحيحة  ( 

وتضع هلا  ملصق    ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا          
على اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل      " وجه مبتسم يفرش أسنانه     

  . للهدف التايل

  ثواِن ٤ بعد مهلة فرشاة األسنان الفتاة أخذ مل ت-٤
  )استجابة خاطئة ملقنة ( 

   ثواِن ٤ خالل   الفتاة فرشاة األسنانأخذمل ت-٢
  )استجابة خاطئة  ( 

هكـذا  " تقوم املعلمة  مباشرة مبد يدها حنو الفرشاة وتقـول        
  .، مث  تنتقل للهدف التايل "  الفرشاة أخذن

٤  
 الفتاة أخذأن ت
   األسنانفرشاة

  
  

  
تطلب املعلمة من الفتاة مد يدها حنو فرشاة األسنان         

 وتنتظر  خذي فرشاة األسنان  ... هيا  يا    :  " بقول  
افـت    من خالل عدها بـصوت خ      ثواِن ٤املعلمة  
 وبعد فترة التأخري     ٤٠٠١ ٣٠٠١  ٢٠٠١ ١٠٠١
، حيث تقوم املعلمة    "  الضابط التلقني " علمة  تقدم امل 

 أخـذ هكذا ن " و الفرشاة وتقول    مباشرة مبد يدها حن   
  " .اعملي مثل املعلمة .... الفرشاة هيا  

  
  ثواِن ٤د  مهلة  ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة بع-٥

  ) استجابة دون( 
  

  
خذي فرشاة األسنان وتقوم املعلمة مباشرة      ... هيا يا   : " تقوم املعلمة بإعادة الطلب بقول      

 " اعملـي مثـل املعلمـة         ....  الفرشاة هيا يا     أخذهكذا ن " مبد يدها حنو الفرشاة وتقول      
   . "ثواِن ٤"  خالل  ةر أداء الفتاوتنتظ

  
  
  

  
  
  

   ثواِن ٤  لطلب املعلمة خالل   الفتاة ال تستجيب -٣
  ) استجابة دون( 

هكـذا  " تقوم املعلمة  مباشرة مبد يدها حنو الفرشاة وتقـول        
  .، مث  تنتقل للهدف التايل "  الفرشاة أخذن

  
  
  



 ٢١٩
  سيناريو استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت 

   ثواِن ٤ إجراءات استخدام مهلة-ب

  . عبارة عن النمذجة احلية اليت تقوم ا املعلمة جلميع خطوات املهارة أمام الفتاة :  الضابط املستخدم التلقني* 
  

  

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  اهلدف

  ثواِن ٤ مهلة  من املعجون على الفرشاة خالل قليالً تعصر الفتاة -١
  )استجابة صحيحة غري ملقنة ( 

" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه          ... شطورة يا    " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  . على اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل

 ، وبعد ثواِن ٤بعد مهلة  من املعجون على الفرشاة قليالً  تعصر الفتاة -٢
   املعلمةتلقني

  )استجابة صحيحة ملقنة ( 

" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه          ... ا  شطورة ي  " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  . على اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل

رشاة  من املعجون على الفقليالً  تعصر الفتاة -١
   ثواِن ٤خالل   

  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملـصق     ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا          
على اللوحة املغناطيسية  ، مث تنتقـل        " وجه مبتسم يفرش أسنانه     

  .للهدف التايل

  
  ثواِن ٤ مهلة  من املعجون على الفرشاة خالل قليالً مل تعصر الفتاة -٣

  )استجابة خاطئة غري ملقنة ( 
 من املعجون على قليالً   مل تعصر الفتاة -٢  

   ثواِن ٤ خالل الفرشاة
   )استجابة خاطئة( 

  

  من املعجـون علـى الفرشـاة        قليالًتقوم املعلمة مباشرة بعصر     
"   املعجون  ونعصر شوي على الفرشاة      هكذا نضغط على  "وتقول  

   . مث تنتقل للهدف التايل

  ثواِن ٤مهلة  من املعجون على الفرشاة بعد قليالً مل تعصر الفتاة -٤
  )استجابة خاطئة ملقنة ( 

  
٥  

أن تعصر  
  الفتاة
 من قليالً

  املعجون
  على
  الفرشاة
  

 من املعجون على    قليالًة من الفتاة عصر     تطلب املعلم 
أعصري شـوي مـن     ... هيا يا   " الفرشاة وتقول   

ثواِن مـن   ٤ وتنتظر املعلمة     املعجون على الفرشاة      
  ٢٠٠١  ١٠٠١ "  خالل عدها بصوت خافـت      

تقدم املعلمة بعد مهلة التـأخري          " ٤٠٠١  ٣٠٠١
ر ، حيث تقوم املعلمة مباشرة بعص     "  الضابط التلقني" 

 من املعجون على الفرشاة ، وتقـول املعلمـة  قليالً
 ونعصر شوي علـى     ،هكذا نضغط على املعجون     " 

  .اعملي مثل املعلمة .....  هيا يا" الفرشاة 

  ثواِن ٤ة لطلب املعلمة بعد  مهلة  ال تستجيب الفتا-٥
   ) استجابةدون( 

  

 املعجون على الفرشـاة     أعصري شوي من  ... هيا يا   : " تقوم املعلمة بإعادة الطلب وتقول      
هكـذا  "  من املعجون على الفرشاة ، وتقـول املعلمـة             قليالًوتقوم املعلمة مباشرة بعصر     

، وتنتظر  " اعملي مثل املعلمة    ..... نضغط على املعجون ونعصر شوي على الفرشاة هيا يا        
   . "ثواِن ٤"  خالل أداء الفتاة 

  
 خالل     لفتاة لطلب املعلمة   ال تستجيب ا-٣

   ثواِن ٤
  ) استجابة دون( 

 من املعجون على الفرشاة وتقول      قليالًتقوم املعلمة مباشرة بعصر     
مث "   هكذا نضغط على املعجون ونعصر شوي على الفرشـاة          "

   .تنتقل للهدف التايل

  
  ثواِن ٤ تفتح الفتاة حنفية املاء خالل مهلة -١

  )استجابة صحيحة غري ملقنة ( 

" انه  وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـن        ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا        
  -  -  .على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  
   املعلمةتلقني ، وبعد ثواِن ٤ تفتح الفتاة حنفية املاء بعد مهلة -٢

  )استجابة صحيحة غري ملقنة ( 

" وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه          ... شطورة يا    " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  . يسية ، مث تنتقل للهدف التايلعلى اللوحة املغناط

  ثواِن ٤ مل تفتح الفتاة حنفية املاء خالل مهلة -٣
  )استجابة خاطئة  غري ملقنة ( 

  

     ثواِن ٤  خالل   تفتح الفتاة حنفية املاء-١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملـصق     ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا        
على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقـل       " وجه مبتسم يفرش أسنانه     

   .للهدف التايل

  ثواِن ٤ مل تفتح الفتاة حنفية املاء بعد مهلة -٤
  )استجابة خاطئة ملقنة ( 

  

   ثواِن ٤   خالل مل تفتح الفتاة حنفية املاء-٢
  )استجابة خاطئة  ( 

هكذا نفتح حنفية    " باشرة بفتح حنفية املاء وتقول      تقوم املعلمة م  
  .، مث تنتقل للهدف التايل " املاء نرفع فوق 

  
٦  

  أن تفتح
  الفتاة
  حنفية
  املاء
  

  
  تطلب املعلمة من الفتاة فتح حنفيـة املـاء وتقـول        

 افتحي حنفية املاء ارفعي املكبس فـوق       ... هيا يا   " 
ثواِن من خالل عدها بـصوت       ٤وتنتظر املعلمة   " 

تقـدم   .  ٤٠٠١  ٣٠٠١  ٢٠٠١  ١٠٠١خافت  
حيث "  الضابط   قنيالتل   " بعد مهلة التأخري  املعلمة  

  " حنفية املاء وتقول للفتاة   تقوم املعلمة مباشرة بفتح     
  " .هيا  افتحي املاء مثل  املعلمة 
  

  ثواِن ٤ة لطلب املعلمة بعد مهلة  تستجيب الفتا ال-٥
  ) استجابة دون( 

  

" افتحي حنفية املاء ارفعي  املكـبس فـوق   ... هيا يا " تقوم املعلمة بإعادة الطلب وتقول  
، وتنتظـر   "  املاء مثل املعلمة     افتحي.. هيا" وتقوم املعلمة مباشرة بفتح حنفية املاء وتقول        

   .  "ثواِن ٤"  خالل   أداء الفتاة
  

    



 ٢٢٠
  

  سيناريو استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت 
   ثواِن ٤ إجراءات استخدام مهلة-ب

  . عبارة عن النمذجة احلية اليت تقوم ا املعلمة جلميع خطوات املهارة أمام الفتاة :  الضابط املستخدم التلقني* 
  

  

  

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  هلدفا
  ثواِن ٤ خالل مهلة   تبلل الفتاة الفرشاة-١

  )استجابة صحيحة غري ملقنة ( 
  

علـى  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه        ... شطورة يا   " ا  تعزز املعلمة الفتاة  بقوهل    
  -  -  . اللوحة املغناطيسية مث تنتقل للهدف التايل

   املعلمةتلقنيوبعد  ثواِن ٤ بعد مهلة    تبلل الفتاة الفرشاة-٢
  )استجابة صحيحة ملقنة ( 

علـى  " ه مبتسم يفرش أسـنانه    وتضع هلا  ملصق وج    ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  . اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل

   ثواِن ٤  تبلل الفتاة الفرشاة خالل  -١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملـصق     ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
 تنتقل  على اللوحة املغناطيسية ، مث    " وجه مبتسم يفرش أسنانه     

  . للهدف التايل

  ثواِن ٤  خالل مهلة  مل تبلل الفتاة الفرشاة-٣
  )استجابة خاطئة غري ملقنة ( 

  
          ثواِن ٤مل  تبلل الفتاة الفرشاة  خالل    -٢

  )استجابة خاطئة  ( 
تقوم املعلمة مباشرة  بوضع فرشاة األسنان حتت املاء وتقـول  

  ثواِن ٤ بعد مهلة  الفتاة الفرشاة مل تبلل-٤  .، مث تنتقل للهدف التايل " هكذا نضع الفرشاة حتت املاء " 
  )استجابة خاطئة ملقنة ( 

٧  
أن تبلل الفتاة 
فرشاة األسنان 

   من املاءقليلب
  

  
 مـن   قليلتطلب املعلمة من الفتاة أن  تبلل الفرشاة ب        

الفرشاة حتت املـاء    ... ضعي يا   " املاء  حيث تقول     
من خالل عـدها     ثواِن ٤وتنتظر املعلمة   "   شوي  

  ٤٠٠١ ٣٠٠١ ٢٠٠١ ١٠٠١ افــت بــصوت خ
"  الـضابط  الـتلقني " تقدم املعلمة بعد مهلة التأخري      

بوضع فرشاة األسنان حتت املـاء      حيث تقوم مباشرة    
  " . افعلي مثل املعلمة .. هيا" وتقول  

  
  ثواِن ٤ الفتاة لطلب املعلمة بعد مهلة   ال تستجيب-٥

  )دون استجابة ( 

وتقـوم املعلمـة   " . الفرشاة حتت املاء شوي ... ضعي يا   : " تقوم املعلمة بإعادة الطلب وتقول      
، وتنتظـر أداء الفتـاة      "هيا افعلي مثل املعلمة     " األسنان حتت املاء وتقول     مباشرة بوضع فرشاة    

   " .ثواِن ٤" خالل  
  

   ثواِن ٤ خالل   لطلب املعلمة  ة ال تستجيب الفتا-٣
  ) استجابة  دون( 

تقوم املعلمة مباشرة  بوضع فرشاة األسنان حتت املاء وتقول    
  .، مث تنتقل للهدف التايل " هكذا نضع الفرشاة حتت املاء " 

  
  ثواِن ٤ تغلق الفتاة حنفية املاء خالل مهلة -١

  استجابة صحيحة غري ملقنة ( 

علـى  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا     " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  . اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل

  
   املعلمةتلقني و بعد  ثواِن٤ تغلق الفتاة حنفية املاء بعد مهلة -٢

  استجابة صحيحة غري ملقنة ( 

علـى  "   ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه        وتضع هلا ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا          
  -  -  . اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل

  ثواِن ٤ مل تغلق الفتاة حنفية املاء خالل مهلة -٣
  )استجابة خاطئة  غري ملقنة ( 

  

   ثواِن ٤ خالل     تغلق الفتاة حنفية املاء-١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق    ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا          
على اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل      " وجه مبتسم يفرش أسنانه     

   .للهدف التايل

  ثواِن ٤ مل تغلق الفتاة حنفية املاء بعد مهلة -٤
  )استجابة خاطئة ملقنة ( 

  

  ثواِن ٤ خالل  مل تغلق الفتاة حنفية املاء-٢
  )استجابة خاطئة ( 

هكـذا نقفـل    " تقوم املعلمة مباشرة بغلق حنفية املاء وتقول        
  .مث تنتقل للهدف التايل " غط حتت حنفية املاء نض

  
٨  

  أن تغلق
  الفتاة
  حنفية
  املاء

  

  
هيا " تطلب املعلمة من الفتاة غلق حنفية املاء وتقول         

" قفلي حنفية املاء اضغطي املكـبس حتـت           ... يا  
 من خالل عـدها بـصوت       ثواِن ٤وتنتظر املعلمة   

ــت   ــدم ٤٠٠١ ٣٠٠١ ٢٠٠١   ١٠٠١خاف  تق
، حيث  "  الضابط   التلقني " علمة بعد مهلة التأخري     امل

 تقوم املعلمة مباشرة بغلق حنفية املاء  وتقول للفتـاة          
  " . املعلمة هيا قفلي  املاء مثل " 

  
  ثواِن ٤الفتاة لطلب املعلمة بعد مهلة  ال تستجيب -٥

  ) استجابة دون( 
  

وتقـوم  " اقفلي حنفية املاء اضغطي املكبس حتت       ... هيا يا   " تقوم املعلمة بإعادة الطلب وتقول      
 وتنتظر أداء الفتـاة   " قفلي حنفية املاء مثل املعلمة      .. هيا" لمة مباشرة بغلق حنفية املاء وتقول       املع

   . "ثواِن ٤" خالل 
  

   ثواِن ٤خالل    ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة -٣
  ) استجابة دون( 

هكذا نقفـل    " باشرة بغلق حنفية املاء وتقول        تقوم املعلمة م  
  .قل للهدف التايل مث تنت"  ة املاء نضغط حتت حنفي



 ٢٢١
  سيناريو استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت 

    ثواِن٤ إجراءات استخدام مهلة -ب

  . عبارة عن النمذجة احلية اليت تقوم ا املعلمة جلميع خطوات املهارة أمام الفتاة :  الضابط املستخدم التلقني* 
  

  
  

  املعلمة  فتاة استجابة ال  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  اهلدف
   االجتاهاتيف مجيع أسناا ة تفرش الفتا-١

  ثواِن ٤خالل مهلة 
  ) ملقنةاستجابة صحيحة غري( 

علـى  " وتضع هلا ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه        ... ا  شطورة ي " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا          
  -  -  .اللوحة املغناطيسية مث تنتقل للهدف التايل 

  ثواِن ٤ االجتاهات بعد مهلة يف مجيع أسناا ة تفرش الفتا-٢
   املعلمةتلقنيو

  )استجابة صحيحة ملقنة ( 

علـى  " جه مبتسم يفرش أسنانه     وتضع هلا ملصق و   ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا          
  .اللوحة املغناطيسية مث تنتقل للهدف التايل 

  
-  -  

 خالل   االجتاهاتيف مجيع أسناا ة  تفرش الفتا-١
      ثواِن ٤

  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا ملصق وجه    ... ا  شطورة ي " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا        
على اللوحة املغناطيسية مث تنتقل للهـدف       " مبتسم يفرش أسنانه    

  .التايل 

 ٤  خالل مهلة  االجتاهاتيف مجيع أسناا ة مل تفرش الفتا-٣
  ثواِن

  ) ملقنةاستجابة خاطئة غري( 
   االجتاهاتيف مجيع أسناا ة مل تفرش الفتا-٢

                   ثواِن ٤خالل  
  )استجابة خاطئة  ( 

ام الفتاة ،   تقوم املعلمة مباشرة بتوضيح حركة تفريش األسنان أم       
  .مث تنتقل للهدف التايل 

   ثواِن ٤ بعد مهلة   االجتاهاتيف مجيع أسناا ة مل تفرش الفتا-٤
  )استجابة خاطئة ملقنة( 

  
٩  

أن تفرش  
الفتاة  أسناا 
 يف مجيع
  تاالجتاها

  
  تطلب املعلمة من الفتاة أن تفرش أسـناا بقوهلـا         

 فرشي أسنانك فـوق  حتـت ، ميـني          ...هيا يا   " 
 من خـالل عـدها      ثواِن٤وتنتظر املعلمة     " يسار    

  ٤٠٠١ ٣٠٠١ ٢٠٠١ ١٠٠١صوت خافـت        ب
"  الـضابط  الـتلقني  " ترة التأخري   عد ف تقدم املعلمة ب  

حيث تقوم املعلمة مباشرة بتوضيح حركة تفـريش        
هيا اعملـي مثـل     " األسنان أمام الفتاة وتقول هلا      

  " .املعلمة 

  ثواِن ٤ ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة بعد مهلة   -٥
  )دون استجابة ( 

 " فرشي أسنانك فوق ، حتت ، ميني ، يـسار             ...هيا يا   :  " تقوم املعلمة بإعادة الطلب  بقوهلا       
هيا اعملـي مثـل     " وتقوم املعلمة مباشرة بتوضيح حركة تفريش األسنان أمام الفتاة وتقول هلا            

   . "ثواِن ٤" الفتاة خالل ، وتنتظر أداء " املعلمة 
  لطلب املعلمة  خالل       ال تستجيب الفتاة-٣

     ثواِن ٤
  ) استجابة دون( 

أمام الفتـاة    تقوم املعلمة مباشرة بتوضيح حركة تفريش األسنان        
   .مث تنتقل للهدف التايل 

  
    ثواِن ٤ تفتح الفتاة حنفية املاء خالل مهلة -١

  )استجابة صحيحة غري ملقنة ( 

علـى  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا          
  .  مث تنتقل للهدف التايل،اللوحة املغناطيسية 

-  -  

  
   املعلمةتلقني وبعد  ثواِن ٤ تفتح الفتاة حنفية املاء بعد مهلة -٢

  ) غري ملقنة استجابة صحيحة( 

علـى  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا          
  .  مث تنتقل للهدف التايل،اللوحة املغناطيسية 

-  -  

    ثواِن ٤ مل تفتح الفتاة حنفية املاء خالل مهلة -٣
  )استجابة خاطئة  غري ملقنة ( 

  

      ثواِن ٤ خالل     تفتح الفتاة حنفية املاء-١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملـصق     ... شطورة يا   " الفتاة  بقوهلا        تعزز املعلمة   
على اللوحة املغناطيـسية  مث تنتقـل   " وجه مبتسم يفرش أسنانه   

  . للهدف التايل

    ثواِن ٤ مل تفتح الفتاة حنفية املاء بعد مهلة -٤
  )استجابة خاطئة ملقنة ( 

  

   ثواِن ٤ خالل   مل تفتح الفتاة حنفية املاء-٢
  )ئة استجابة خاط ( 

هكذا نفتح حنفية    " اشرة بفتح حنفية املاء وتقول      تقوم املعلمة مب  
  .مث تنتقل للهدف التايل " املاء نرفع املكبس فوق 

  
١٠  
  أن تفتح
  الفتاة
  حنفية
  املاء
  

  
هيا " تطلب املعلمة من الفتاة فتح حنفية املاء وتقول         

 افتحي حنفية املاء ارفعـي املكـبس فـوق         ... يا  
 من خالل عدها بـصوت      ثواِن ٤املعلمة  وتنتظر  " 

م تقـد   .  ٤٠٠١  ٣٠٠١ ٢٠٠١ ١٠٠١خافت    
 "  الـضابط    الـتلقني  " املعلمة بعد مهلة التـأخري        

حيث تقوم املعلمة مباشرة بفتح حنفية املاء  وتقـول          
  " .هيا افتحي حنفية املاء مثل   املعلمة " للفتاة 

  

    ثواِن ٤ تاة لطلب املعلمة بعد مهلة  ال تستجيب الف-٥
  ) استجابة دون( 

وتقـوم املعلمـة    " افتحي حنفية املاء ارفعي فوق      ... هيا يا   " لب وتقول   تقوم املعلمة بإعادة الط   
   وتنتظـر أداء الفتـاة      ،" افتحي حنفية املاء مثل املعلمة      .. هيا" مباشرة بفتح حنفية املاء وتقول      

    . ثواِن ٤خالل   
  

 خالل       ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة -٣
   ثواِن ٤

  )تجابة  اسدون ( 

هكذا نفتح حنفية   " تقوم املعلمة مباشرة بفتح حنفية املاء وتقول        
  .مث تنتقل للهدف التايل " املاء نرفع املكبس فوق 



 ٢٢٢
  ري الزمين الثابت سيناريو استخدام إجراء التأخ

   ثواِن ٤ إجراءات استخدام مهلة-ب

  . عبارة عن النمذجة احلية اليت تقوم ا املعلمة جلميع خطوات املهارة أمام الفتاة :  الضابط املستخدم التلقني* 
  

  
  

  

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  اهلدف

    ثواِن ٤ خالل مهلة  تتمضمض  الفتاة  باملاء -١
  )قنة استجابة صحيحة غري مل( 

علـى  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه        ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  . اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

 تلقني وبعد  ثواِن ٤ بعد مهلة   تتمضمض  الفتاة  باملاء -٢
  املعلمة 

  )استجابة صحيحة ملقنة ( 

علـى  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه        ... شطورة يا   " قوهلا  تعزز املعلمة الفتاة  ب    
  -  -  . اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

    ثواِن  ٤ خالل   تتمضمض  الفتاة  باملاء -١
  )استجابة صحيحة ( 

وتـضع هلـا     ... شطورة يـا    " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
على اللوحة املغناطيسية    "  مبتسم يفرش أسنانه     ملصق وجه 

  . مث تنتقل للهدف التايل

    ثواِن ٤ خالل مهلة مل تتمضمض  الفتاة  باملاء  -٣
  )استجابة خاطئة غري ملقنة ( 

  
    ثواِن  ٤ خالل   مل تتمضمض الفتاة باملاء -٢

  )استجابة خاطئة  ( 

ضمضة أمام الفتـاة وتقـول هلـا  تقوم املعلمة مباشرة بامل   
، مث تنتقل   " رجه  هكذا نتمضمض نشرب شوي ماء مث خن      " 

  .يل للهدف التا
          ثواِن ٤  مل تتمضمض  الفتاة  باملاء بعد مهلة -٤

  )استجابة خاطئة ملقنة ( 
  

 
  
١١  

أن تتمضمض  
  الفتاة
  باملاء
  

  
تطلب املعلمة من الفتاة  أن تتمضمض باملاء ، وتقول          

وتنتظـر  " اشريب شوي ماء مث أخرجيه      ... هيا يا   " 
من خالل عدها بـصوت خافـت   ثواِن ٤املعلمة  
 املعلمة بعد       تقدم    ٤٠٠١  ٣٠٠١ ٢٠٠١ ١٠٠١

، حيـث تقـوم     "  الضابط   التلقني" مهلة التأخري       
 وتقول هلا هيا اعملي     ،مباشرة باملضمضة أمام الفتاة       

  .مثل املعلمة 

    ثواِن ٤اة لطلب املعلمة بعد مهلة   ال تستجيب الفت-٥
  ) استجابة دون( 

وتقوم املعلمـة   "  أخرجيه          اشريب شوي ماء مث    ....هيا يا   " تقوم املعلمة بإعادة الطلب وتقول      
 مباشرة باملضمضة أمام الفتاة ، وتقول هلا هيا اعملي مثل املعلمة ، وتنتظـر أداء الفتـاة خـالل                   

    .ثواِن ٤

 لطلب املعلمة              ال تستجيب الفتاة -٣
    ثواِن  ٤خالل  

  ) استجابة دون( 

ضمضة أمام الفتـاة وتقـول هلـا  تقوم املعلمة مباشرة بامل   
مث تنتقـل   " ذا نتمضمض نشرب شوي ماء مث خنرجه        هك" 

  .للهدف التايل 

    واِنث ٤ خالل مهلة   تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء-١
  )استجابة صحيحة غري ملقنة ( 

  

علـى  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه        ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  . اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

و بعد   ثواِن ٤ بعد مهلة    تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء-٢
   املعلمةتلقني

  )بة صحيحة ملقنة استجا( 

علـى  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه        ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  . اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

    ثواِن ٤ خالل مهلة مل تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء  -٣
   ) غري ملقنةاستجابة خاطئة( 

  

    ثواِن  ٤  تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء خالل  -١
  )استجابة صحيحة ( 

وتـضع هلـا     ... شطورة يـا    "  الفتاة  بقوهلا     تعزز املعلمة 
على اللوحة املغناطيسية    " ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه      

  . مث تنتقل للهدف التايل

    ثواِن ٤ بعد مهلة مل تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء  -٤
   ) ملقنةاستجابة خاطئة( 

   ثواِن ٤   مل تغسل الفتاة فمها اخلارجي باملاء خالل-٢
  ) استجابة خاطئة( 

 تقوم املعلمة مباشرة  بغسل فمها أمام الفتاة وتقـول هلـا            
  .، مث تنتقل للهدف التايل ... " هكذا نغسل الفم يا " 

 
  
١٢  

أن تغسل 
  الفتاة

فمها اخلارجي 
  باملاء
  

  
 فمها اخلارجي باملـاء     لتطلب املعلمة من الفتاة غس    

 وتنتظر  " املاء  اغسلي فمك ب  ... هيا يا   :  " وتقول  
 من خالل عدها بـصوت خافـت         ثواِن ٤املعلمة  
 املعلمـة   تقدم .  ٤٠٠١  ٣٠٠١  ٢٠٠١ ١٠٠١

مباشرة وذلك  "  الضابط   التلقني " بعد مهلة التأخري      
هيا اعملـي   " بغسل فمها أمام الفتاة ،  وتقول هلا         

  " .مثل املعلمة 

    ثواِن ٤ ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة بعد مهلة -٥
  ) استجابة دون( 

  

اغسلي فمك باملاء وتقوم املعلمة مباشرة بغسل       ... هيا يا   :  " بإعادة الطلب وتقول    تقوم املعلمة   
  .  ثواِن " ٤"  خالل وتنتظر أداء الفتاة "  هيا اعملي مثل املعلمة " فمها أمام الفتاة وتقول هلا  

   ثواِن  ٤ لطلب املعلمة  خالل    ال تستجيب الفتاة-٣
  ) استجابة دون( 

 تقوم املعلمة مباشرة  بغسل فمها أمام الفتاة وتقـول هلـا            
  .مث تنتقل للهدف التايل ... " هكذا نغسل الفم يا " 



 ٢٢٣
  راء التأخري الزمين الثابت سيناريو استخدام إج

   ثواِن ٤ إجراءات استخدام مهلة-ب

  . وات املهارة أمام الفتاة عبارة عن النمذجة احلية اليت تقوم ا املعلمة جلميع خط:  الضابط املستخدم التلقني* 
  

  
  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  اهلدف

    ثواِن ٤ خالل مهلة  تغسل الفتاة فرشاة األسنان -١
  )استجابة صحيحة غري ملقنة ( 

على " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  . اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

   املعلمةتلقني  ، و بعد ثواِن ٤لفتاة فرشاة األسنان بعد مهلة    تغسل ا-٢
   )استجابة صحيحة ملقنة( 

على " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  . اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

   ثواِن ٤تغسل الفتاة فرشاة األسنان خالل   -١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملـصق     ... ا  شطورة ي " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل      " وجه مبتسم يفرش أسنانه     

  . للهدف التايل

    ثواِن ٤ مل تغسل الفتاة فرشاة األسنان خالل مهلة -٣
  )استجابة خاطئة غري ملقنة ( 

  
    ثواِن ٤تغسل الفتاة فرشاة األسنان خالل  مل -٢

  )استجابة خاطئة  ( 

  
تقوم املعلمة مباشرة بغسل فرشاة األسنان أمام الفتاة مث تقول  

  .، مث تنتقل للهدف التايل .... "  يا هكذا نغسل الفرشاة" 
  

    ثواِن ٤ بعد مهلة تغسل الفتاة فرشاة األسنان مل -٤
  )استجابة خاطئة ملقنة ( 

  
١٣  

أن تغسل 
الفتاة فرشاة 
  األسنان

  
تطلب املعلمة مـن الفتـاة       
غسل فرشاة األسنان وتقول    

اغسلي فرشاة  ... هيا يا :  " 
 ٤وتنتظر املعلمـة    " األسنان  
 خالل عدها بصوت     من ثواِن

 ٢٠٠١ ١٠٠١ خافـــت  
    تقـــدم ٤٠٠١  ٣٠٠١

املعلمة بعد مهلـة التـأخري  
مباشـرة  "  الضابط   التلقني" 

وذلك بغسل فرشاة األسنان    
هيـا  " أمام الفتاة مث تقـول      

    ثواِن ٤ ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة بعد مهلة -٥  " . اعملي مثل املعلمة 
 ) استجابةدون(

مث تقوم املعلمـة مباشـرة      "  اغسلي فرشاة األسنان    ... اهيا ي :  " تعيد املعلمة الطلب وتقول     
 خالل  ، وتنتظر أداء الفتاة     " هيا اعملي مثل املعلمة     " بغسل فرشاة األسنان أمام الفتاة و تقول        

  .  ثواِن " ٤" 

    

  
    ثواِن ٤ تغلق الفتاة حنفية املاء خالل مهلة -١

  )استجابة صحيحة غري ملقنة ( 

على " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا    " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  . اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل

  
   املعلمةتلقني و بعد  ثواِن٤ حنفية املاء بعد مهلة  تغلق الفتاة-٢

  )استجابة صحيحة غري ملقنة ( 

على " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا    " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  . اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل للهدف التايل

-  -  

    ثواِن ٤ مل تغلق الفتاة حنفية املاء خالل مهلة -٣
  )استجابة خاطئة  غري ملقنة ( 

  

     ثواِن ٤  خالللفتاة حنفية املاء  تغلق ا-١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق    ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا          
على اللوحة املغناطيسية  مث تنتقل      " وجه مبتسم يفرش أسنانه     

   .للهدف التايل

    ثواِن ٤ مل تغلق الفتاة حنفية املاء بعد مهلة -٤
  )ة استجابة خاطئة ملقن( 

  

   ثواِن ٤  خالل  مل تغلق الفتاة حنفية املاء-٢
  )استجابة خاطئة  ( 

هكذا نقفـل    " باشرة بغلق حنفية املاء وتقول        تقوم املعلمة م  
  .مث تنتقل للهدف التايل " حنفية املاء نضغط املكبس حتت 

  
١٤  
  أن تغلق
  الفتاة
  حنفية
  املاء
  

  
 غلق  تطلب املعلمة من الفتاة   

هيا يـا   " حنفية املاء وتقول    
ي حنفية املاء اضغطي    قفل... 

وتنتظر املعلمة  " املكبس حتت   
ـ   ثواِن ٤ الل عـدها    من خ

ــت   ــصوت خاف  ١٠٠١ب
٤٠٠١ ٣٠٠١ ٢٠٠١   . 
 م املعلمة بعد مهلة التأخري    تقد
، حيـث  "  الضابط   التلقني" 

تقوم املعلمة مباشـرة بغلـق     
" للفتـاة   حنفية املاء وتقول    

  " لي  املاء مثل  املعلمة هيا قف
  

    ثواِن ٤ املعلمة بعد مهلة  ال تستجيب الفتاة لطلب -٥
  ) استجابة دون( 

  

وتقوم " اقفلي حنفية املاء اضغطي املكبس حتت       ... هيا يا   " تقوم املعلمة بإعادة الطلب وتقول      
 وتنتظر أداء الفتاة  " قفلي حنفية املاء مثل املعلمة      .. هيا" املعلمة مباشرة بغلق حنفية املاء وتقول       

     . "ثواِن ٤" خالل 
  

   ثواِن ٤ خالل   ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة -٣
  ) استجابة دون ( 

هكـذا نقفـل    " تقوم املعلمة مباشرة بغلق حنفية املاء وتقول        
  .مث تنتقل للهدف التايل " حنفية املاء نضغط املكبس حتت 



 ٢٢٤
  سيناريو استخدام إجراء التأخري الزمين الثابت 

   ثواِن ٤ إجراءات استخدام مهلة-ب

  .عبارة عن النمذجة احلية اليت تقوم ا املعلمة جلميع خطوات املهارة أمام الفتاة :  الضابط املستخدم التلقني* 

  
  
  
  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  اهلدف

    ثواِن ٤  تغلق الفتاة معجون األسنان خالل مهلة -١
  )استجابة صحيحة غري ملقنة ( 

على " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  .اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

   املعلمةتلقنيو بعد  ، ثواِن  ٤د مهلة فتاة معجون األسنان بع   تغلق ال-٢
  )استجابة صحيحة ملقنة ( 

على " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  .اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  ثواِن ٤جون األسنان خالل   تغلق الفتاة مع-١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملصق وجه     ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف       " مبتسم يفرش أسنانه    

  . التايل

    ثواِن ٤   مل تغلق الفتاة معجون األسنان خالل مهلة -٣
  )ستجابة خاطئة غري ملقنة   ا( 

  
  ثواِن٤  مل تغلق الفتاة معجون األسنان خالل -٢

  )استجابة خاطئة  ( 

مباشرة بإغالق املعجـون أمـام الفتـاة وتقـول  تقوم املعلمة   
  .، مث تنتقل للهدف التايل ...." هكذا نقفل املعجون يا "

  
    ثواِن ٤   مل تغلق الفتاة معجون األسنان بعد مهلة -٤

  )استجابة خاطئة ملقنة   ( 

 
  
١٥  

أن تغلق  
الفتاة  معجون 
  األسنان
  

  
تطلب املعلمة من الفتـاة إغـالق       

هيـا يـا     " معجون األسنان بقول  
ــون  ....  ــي معجــ قفلــ

ثواِن من   ٤وتنتظر املعلمة   "األسنان  
خالل عـدها بـصوت خافـت       

٤٠٠١ ٣٠٠١ ٢٠٠١ ١٠٠١ 
 تقدم املعلمة بعد مهلـة التـأخري       

 مباشرة وذلك   "  الضابط   التلقني" 
بإغالق املعجون أمام الفتاة وتقول      

هيا .... هكذا نقفل املعجون يا     " 
    ثواِن ٤ ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة بعد مهلة -٥  .علمة اعملي مثل امل

  ) استجابة دون( 

، وتقـوم املعلمـة     " قفلي معجون األسنان    .... هيا يا   : " تقوم املعلمة بإعادة الطلب وقول      
. هيا اعملي مثل املعلمة     .... هكذا نقفل املعجون يا     " مباشرة بإغالق املعجون أمامها وتقول        

   .ثواِن" ٤"وتنتظر أداء الفتاة خالل 
  
  ثواِن ٤ خالل  لطلب املعلمة   ال تستجيب الفتاة -٣  

  )دون استجابة ( 
قوم املعلمة مباشرة بإغالق املعجـون أمـام الفتـاة وتقـول  ت
  .، مث تنتقل للهدف التايل ...." هكذا نقفل املعجون يا "

    ثواِن ٤  تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون ملكاما خالل مهلة -١
  )استجابة صحيحة غري ملقنة  ( 

على  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه       ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  . اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

   املعلمة تلقنيوبعد   ثواِن٤   تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون ملكاما بعد مهلة -٢
  )استجابة صحيحة ملقنة  ( 

على " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسنانه         ... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  . ة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايلاللوح

-  -  

    ثواِن ٤   مل تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون  ملكاما خالل مهلة -٣
  )استجابة خاطئة غري ملقنة ( 

 ٤  تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون ملكاما  خالل -١
  ثواِن

  )استجابة صحيحة ( 

تضع هلا  ملصق وجه     و... شطورة يا   " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف       " مبتسم يفرش أسنانه    

  . التايل

    ثواِن ٤   مل تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون  ملكاما بعد مهلة -٤
  )استجابة خاطئة ملقنة ( 

  مل تعيد الفتاة  الفرشاة واملعجون  ملكاما خالل -٢
  ثواِن ٤

  )ة  استجابة خاطئ( 

  تقوم املعلمة مباشرة بإعادة املعجون والفرشاة ملكامـا وتقـول        
  .، مث تنتقل للهدف التايل " هنا نضع املعجون والفرشاة " 

  
١٦  

أن تعيد  الفتاة 
الفرشاة 
واملعجون 
  ملكاما
  

  
 إعـادة    تطلب املعلمة من الفتـاة    

املعجون والفرشـاة إيل مكامـا      
ضعي املعجون  .. هيا يا   : " بقوهلا  

 وتنتظـر  "والفرشاة يف الكـوب       
 ثواِن من خالل عـدها      ٤املعلمة  

  ٢٠٠١ ١٠٠١ بصوت خافـت    
ملعلمـة  تقدم ا   .  ٤٠٠١  ٣٠٠١

 الـضابط    التلقني  بعد مهلة التأخري  
مباشرة ، وذلك بإعادة املعجـون      

كاما وتقول للفتـاة  والفرشاة  مل  
هنا نضع املعجون والفرشاة  هيا      " 
  ." اعملي مثل املعلمة .... يا 

    ثواِن ٤ ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة بعد مهلة -٥
  ) استجابة دون( 

"   الكـوب    ضعي املعجون والفرشاة هنا يف     .. هيا يا " تقوم املعلمة بإعادة الطلب للفتاة بقوهلا       
هنـا نـضع املعجـون      " ادة املعجون والفرشاة  ملكاما وتقول هلا          وتقوم املعلمة مباشرة بإع   

   .ثواِن ٤ ، وتنتظر أداء الفتاة خاللاعملي مثل املعلمة .... والفرشاة  هيا يا 
  

  ثواِن ٤خالل  لطلب املعلمة   ال تستجيب الفتاة -٣
   ) استجابةدون( 

  

  تقوم املعلمة مباشرة بإعادة املعجون والفرشاة ملكامـا وتقـول        
  .، مث تنتقل للهدف التايل " هنا نضع املعجون والفرشاة " 



 ٢٢٥
   التأخري الزمين الثابت سيناريو استخدام إجراء

   ثواِن ٤ إجراءات استخدام مهلة-ب

  . الفتاة عبارة عن النمذجة احلية اليت تقوم ا املعلمة جلميع خطوات املهارة أمام :  الضابط املستخدم التلقني* 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  استجابة الفتاة   املعلمة  اهلدف

    ثواِن ٤ خالل مهلة  فمها باملنديلة  جتفف الفتا-١
  )استجابة صحيحة غري ملقنة  ( 

علـى  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه  ... شطورة يا  " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  .اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

   املعلمةتلقنيو بعد  ، ثواِن ٤ بعد مهلة  فمها باملنديلة   جتفف الفتا-٢
  )يحة ملقنة  استجابة صح( 

  

علـى  " وتضع هلا  ملصق وجه مبتسم يفرش أسـنانه  ... شطورة يا  " تعزز املعلمة الفتاة  بقوهلا      
  -  -  .اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل للهدف التايل

  ثواِن ٤ خالل  فمها باملنديلة  جتفف الفتا-١
  )استجابة صحيحة ( 

وتضع هلا  ملـصق     ... شطورة يا   " ز املعلمة الفتاة  بقوهلا      تعز
على اللوحة املغناطيسية ، مث تنتقل      " وجه مبتسم يفرش أسنانه     

  . للهدف التايل

    ثواِن ٤ خالل مهلة   فمها باملنديلة مل جتفف الفتا  -٣
  )  غري ملقنة خاطئةاستجابة ( 

  

     ثواِن ٤ خالل    فمها باملنديلة  مل جتفف الفتا-٢
  )استجابة خاطئة  ( 

نديل أمام الفتاة مث تقـول      تقوم املعلمة مباشرة  مبسح فمها بامل      
   .، مث تنتقل للهدف التايل"  هكذا منسح الفم " هلا 

    ثواِن ٤ بعد مهلة   فمها باملنديلة مل جتفف الفتا  -٤
  ) ملقنة خاطئةاستجابة ( 

 
١٧  

أن جتفف 
  الفتاة

  فمها باملنديل
  

  
تطلب املعلمة من الفتـاة جتفيـف       

... هيا يا   : " فمها باملنديل وتقول    
 "خذي املنديل وامسحي فيه فمك      

ثواِن من خـالل     ٤علمة  وتنتظر امل 
  ١٠٠١عدها بـصوت خافـت        

تقدم  .   ٤٠٠١  ٣٠٠١ ٢٠٠١
ــأخري   ــة الت ــد مهل ــة بع املعلم

مباشرة ، وذلك   "  الضابط التلقني" 
مبسح فمها باملنديل أمام الفتـاة مث       

  " .هيا اعملي مثل املعلمة " تقول 
    ثواِن ٤ ال تستجيب الفتاة لطلب املعلمة بعد مهلة -٥

  ) استجابة دون( 
  

وتقوم "خذي املنديل وامسحي فيه فمك      ... هيا  يا    :  " الطلب للفتاة وتقول  تقوم املعلمة بإعادة    
وتنتظـر  " .  هيا اعملي مثل املعلمة     "  مث تقول هلا     ةاملعلمة مباشرة مبسح فمها باملنديل أمام الفتا      

   .ثواِن  ٤ أداء الفتاة خالل 

  ثواِن  ٤خالل   لطلب املعلمة  ال تستجيب الفتاة -٣
  ) استجابة دون( 

مث تقـول   مها باملنديل أمام الفتاة     تقوم املعلمة مباشرة  مبسح ف     
   .، مث تنتقل للهدف التايل" هكذا منسح الفم " هلا 
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  )١٦(ملحق رقم 
  "للمالحظ"استمارة تقييم متابعة تطبيق إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياً 

  
  
  
  
  



 ٢٢٧

  تقييم متابعة تطبيق إجراء املساعدة املتناقصة تدرجيياًاستمارة 
  )   خاص للمالحظ ( 

  .................:  اية التدريب ...............:بداية التدريب  ................:املهارة...................... :  اال.................:  اسم املالحظ .................. :  اسم املعلمة.................... :  الفتاةاسم 

   . )فرشي أسنانك ....  يا هيااملثري املستهدف ( ، املستوى االستقاليل ) لفظي  ( مساعدة قل، املستوى الثالث األ) منذجة (  مساعدة قل األ، املستوى الثاين )  جزئيجسدي ( املستوى األول األكثر مساعدة :  مستويات املساعدة * 
 )مل ينفذ :  × )  (  نفذ    :  :   (رمـوز التقييم *

  
  
  
  

  التقييم  اخلطوات  م
                                "املعزز فرشاة األسنان ، املعجون ، الكوب ، املناديل ، اللوحة املغناطيسية ، بطاقات التعزيز،"التأكد من يئة مكان وأدوات التدريب   ١
                                 ."واملسح على رأسها ... كيف حالك اليوم  يا : "   من خالل مناداا وقول ةفتا الجذب انتباه   ٢
                                ) خطوة ، خطوة  ( مهارة تنظيف األسنانخطوات   تنفيذ فتاة الالطلب من   ٣
                                . على مهارة تنظيف األسنانند التدريب من األكثر إىل األقل عبتقدمي مستويات املساعدة حسب تسلسلهابعد الطلب قيام املعلمة   ٤
                                . املعلمة تلقني مهارة تنظيف األسنان بعد  خطوات  تنفيذفتاة الالطلب من   ٥
                                 .  بعد كل خطوة من خطوات املهارةفتاة الانتظار استجابة   ٦
                                .... "شطورة يا : " وتشجيعها لفظيا بقول ، وحة املغناطيسية على اللملصق تعزيز االستجابة الصحيحة بوضع   ٧
                                .االنتقال من خطوة إىل خطوة حسب التسلسل اخلاص باملهارة بعد كل استجابة صحيحة   ٨
                                . مستويات املساعدة  وذلك حسب التسلسل املستخدم يففتاة التقدمي املساعدة الفورية يف حال االستجابة اخلاطئة من   ٩
                                 .- املعلمة تلقني بعد –  الصحيحة لثالث جلسات متتالية فتاة الاالنتقال بني مستويات املساعدة عند استجابة  ١٠
                                 .قل األالتلقني يف مستوى أخطاء )  ٣(  على فتاة ال عند حصول تلقنيالعودة للمساعدة األكثر  ١١
                                . مبعزز مرغوباستبدال امللصقات  - بعد تنفيذ خطوات املهارة كاملة -  اية كل جلسةفتاة الالطلب من  ١٢

                                اجللسات
                                  تاريخ اجللسات
                                مدة اجللسات
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   الثابتاستمارة تقييم متابعة تطبيق إجراء التأخري الزمين
  "للمالحظ"

  
  
  
  
  
  



 ٢٢٩

  استمارة تقييم متابعة تطبيق إجراء التأخري الزمين الثابت 
  )   خاص للمالحظ ( 

  .................:  اية التدريب ...............:بداية التدريب  ................:املهارة...................... :  اال.................:  اسم املالحظ .................. :  اسم املعلمة.................... :  الفتاةاسم 

  )    مل ينفذ :  × )  (  نفذ   :   :   (رمـوز التقييم 

  التقييم  اخلطوات  م
                                )املعزز فرشاة األسنان ، املعجون ، الكوب ، املناديل ، اللوحة املغناطيسية ، بطاقات التعزيز،( التأكد من يئة مكان وأدوات التدريب   ١
                                "واملسح على رأسها ... كيف حالك اليوم  يا : " ل مناداا وقول  من خالفتاةجذب انتباه ال  ٢
                                ) اخلمس لباقي اجللسات الثواينمهلة التأخري الصفري لثالث جلسات ، ومهلة ( قيام املعلمة بتطبيق إجراء التأخري الزمين الثابت مبرحلتيه   ٣
                                 مهارة تنظيف األسنان  تنفيذ خطواتفتاةالطلب من  ال  ٤
                                بعد كل خطوة من خطوات املهارة )  ثواِن ٤(   ملدة فتاةانتظار استجابة  ال  ٥
                                 )ثواِن ٤(  بعد انتهاء مهلة التأخري فتاةمباشرة لل) النمذجة (  الضابط التلقنيتقدمي   ٦
                                ... "شطورة يا "  بقول   على اللوحة املغناطيسية وتشجيعها لفظياًملصقبوضع ) ري امللقنة ، امللقنة غ( تعزيز االستجابة الصحيحة   ٧
                                 )  أو عدم االستجابة،غري امللقنة ، امللقنة ( بعد االستجابات اخلاطئة ) النمذجة (  الضابط التلقنيإعادة الطلب وتقدمي   ٨
                                . الضابط التلقنيبعد إعادة الطلب و تقدمي  )  ثواِن ٤(   ملدة فتاةجابة  الانتظار است  ٩
                                ... " .شطورة يا "  بقول   على اللوحة املغناطيسية وتشجيعها لفظياًملصقبوضع ) غري امللقنة ، امللقنة ( تعزيز االستجابة الصحيحة  ١٠
                                 مث االنتقال مباشرة للهدف التايل )غري امللقنة ، امللقنة  أو عدم االستجابة (   اخلاطئة فتاةبعد استجابة ال) منذجة (  الضابط لتلقنياقيام املعلمة بتقدمي  ١١
                                 . مبعزز مرغوب استبدال امللصقات  - بعد تنفيذ خطوات املهارة كاملة -  اية كل جلسةفتاةالطلب من  ال ١٢

                                اجللسات
                                  تاريخ اجللسات
                                مدة اجللسات
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  تدريب أفراد العينةبعدم حلاضنات ا تبليغ
  على مهارة تنظيف األسنان
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   أفراد العينةاضنات بعدم تدريباحلتبليغ 
  على مهارة تنظيف األسنان

 
 

   : العربية باللغة 
 

 ، لذا    على مهارة تنظيف األسنان    ................................  :الفتاة  تقوم الباحثة بتدريب    : األخت احلاضنة   
  .حىت يتم إشعارك يف وقت الحق يب هلا أو مساعدة بعدم تقدمي تدريرجى تعاونك معنا 

                                                                شاكرين تعاونكم ،،          
ــة                                ــف :                                                 الباحث عواط

  الشمري
 
 
 
 
 
 
 
 

  : باللغة الفلبينية 
  

SA LAHAT NA WATCHER : Ako ay I sang Giro . Nails ko pong Makatulong  SA 
MGA Bata. Gusto ko SILA MATUTO  MAGLINIS NG NGIPIN . ANG Gu sTo KO 
TULONgAN Nyo Ako SA PAG – Aa RAL NA ITO . NAIS KO SILA MATUTO SA 
SARILI . But I Only To Train This PATIENT:……………….  

  
MARAMING  SALAMAT PO : !       
AWATIF   AL – Shameery  
               K. S. U    
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Abstract 

 
Effectiveness of Use of Most to Least Procedure &  Constant Time Delay 

Procedure   in Training on some Independent Skills  for  Girls with Moderate and 
Severe Mental Retardation 

(Comparative Study) 
Awatif Al- Shamari 

Special Education Department , College of Education, King Saud University 
2008 

 
   The aim of the study is to recognize and compare the effectiveness of the two 
procedures (Most to Least Procedure & Constant Time Delay Procedure) in helping 
girls with Moderate and Severe Mental Retardation to acquire some independent 
skills. The number of trials needed and the period needed to acquire the skills, as well 
as the Percentage of Errors will determine the more effective procedure. This study 
used the semi empirical research method. 
  
   The sample study is composed of (6) girls registered and engaged at the General 
Qualification Center in Malaz, Riyadh city. The girls are divided into two equal 
groups and are subsequently trained to brush their teeth. The Most to Least Procedure 
was used with the first group, while the Procedure of Constant Time Delay was used 
with the second group.  
 
   The study findings showed that use of the Most to Least Procedure was effective, as 
the girls in the first group acquired the skill of (tooth brushing) with a success ratio of 
(100%). In addition to that, the girls were able to maintain this skill and generalize it. 
The rate of maintenance reached (100%), and the rate of generalization reached (82% 
- 94%). The procedure of Constant Time Delay also proves to be effective as the first 
and third girls acquired the targeted skill with (100%) success rate, while the second 
girl acquired them with (94%) success rate. The ability to maintain this skill ranged 
between (64% - 100%), whereas the ability to generalize ranged between (88% - 
94%).  
 
   The study shows that the use of Constant Time Delay is more effective than the 
Most to Least Procedure in terms of the number of trials and time taken to acquire the 
skills, while maintaining a low percentage of errors. Girls acquired the skill of tooth 
brushing through use of Constant Time Delay in (64) sessions, while the total time 
taken to make all the girls acquire the skill was (486) minutes, with a Percentage of 
Errors of (5%). In the Most to Least Procedure, girls acquired the skill in (72) sessions 
and the total time taken for making all girls acquire the skill was (552) minutes with a 
total percentage of errors of (7%).  

  


