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The effectiveness of a positive behaviour support 

program on reducing challenging behaviour of a 
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Abstract  

The purpose of this study was to evaluate the impact of 

positive behaviour support on reducing the challenging 

behaviour of a child with autism spectrum disorder (ASD) 

and mild intellectual disabilities (ID) through a teacher 

intervention. This is a case study methodology. Participant 
includes a young girl aged (12) years with ASD and ID 

lived in Cairo، Egypt. She displays challenging behaviour 
consisted of screaming and self-injurious behaviours (hand 

biting). Motivation Assessment Scale، ABC chart and 

positive behaviour support were used in this study. The 

results demonstrate that implementing positive behaviour 

support had a positive impact on decreasing the challenging 

behaviour of a child with ASD. Implications for practice 

and suggestions for future research are discussed. 

Key words: Challenging behaviour، Positive behaviour 
support، Children، Autism spectrum disorders، Egypt. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 PhD. Dept. of Mental Health- Zagazig University 



 

 

اضطراب ذوي  طاا وأخطر المشكبلت السموكية لدى األ من أهم 1التحدي سموكياتأن 
رتافففاع متفففدالت ا إلففف  الدراسفففات المسفففحية قفففد أشفففارتو  .طافففا وغيفففرهم مفففن األ 2طيفففل التوحفففد

 يينالتوحفففد طافففا بفففين األ شفففارهانتانسفففبة  وأن ،عاقفففات النما يفففةاإلذوي  األطافففا  بفففين نتشفففاراال
 ,Buschbacher & Fox, 2003; Hart & Whalon) تافو  نسفبت ا لففدى التفاديين

2013; Farmer & Aman, 2011; Matson & Boisjoli, 2009) . سفتخدم اوقفد
قفد تظ فر سفموكيات التف  الفف   "مشكمة" " لئلشارة إل  "صتوبة" أوالتحدي سموكياتمصطمح "

أكثفففففر نمففففاذج هفففففذ  و  .اضفففففطراب طيففففل التوحففففديففففة أو الذهن عاقففففةاإلذوي  طافففففا بفففف  األمففففن ق  
  تخريبففففففأو سففففففمو  نمطفففففف  أو  الففففففذات يففففففذا تففففففدوان أو إال أو غضففففففبالنوبففففففات  :سففففففموكياتال

(Sigafoos et al. 2003) .قففد  التففدوانالسففمو   نتشففارا نسففبةأن  إلفف  دراسففاتوتشففير ال 
 Bello-Mojeed, et)التوحفديين طافا األ % بفين55 يفذا  الفذاتإسفمو  و : 94صف  إلف  ت

al, 2016; McTierna, et al, 2011; Kanne & Mazurek, 2011).  لمفا نتيجفة و
 التكيفل م فاراتفف   ضفتلماعيفة و جتلم فارات االاف   نقصمن  نطاا  التوحديو األبه يتسم 
قفد تتافاقم  (Cheng, et al, 2009; Matson, Wilkins & Macken, 2009)صف  والتوا

ضفففبط  صفففتوبةفففف   المشفففكبلت السففموكيةتسففف م قفففد و  .طاففا ال  األلفففدى هفففؤ  التحفففدي سففموكيات
 توحففففد ليصففففبحتخففففتمط مفففف  السففففمات األساسففففية لمأن  يمكففففنوالتيييي   التوحففففد طيففففل اضففففطراب

ذا لم يتم التفدخ  سن مبكرةف   التحدي سموكياتوعادة ما تظ ر  .ااالضطراب أكثر تتقيدً  ، وا 
                                          قفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد يسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتمر مفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدى الحيففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاة، المبكفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر المناسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففب

(Embregts, et al, 2009; Einfeld ,et al, 2006)  . Matson et al. 2010;  
إلفف  عرقمففة المتمففم مففن ت ديففة  يقففد تففؤد  الصففل المدرسففففف   التحففدي سففموكياتأن  كمففا

 Carr ,2016)ممففا يففنتكس عمفف  التمميففة التتميميففة ب كمم ففا  ؛مفف  التبلميففذ انخففرين هم امفف

Emerson, 2001). عبلجيفة لمتغمفب عمف  كون من الصفتب عمف  المتمفم وضف  خطفة وقد ي
ن إ. وبفدون التفدخ  المناسفب، ففرشاد وتوجيه كفال  إلؤلطاا  التوحديين دون  التحدي سموكيات

 Odom ,et al, 2013 (Dunlap, et al,2010 تتغيرأن  هذ  السموكيات من غير المرجح
  طاففا  والتففتواجففه األالتفف   لتتففرل عمفف  الصففتوباتلفف  االتربيففة الخاصففة بحاجففة إ  متممففأن 

. لفففيس هفففذا  الاصففف  الدراسففففففف   التحفففديا لمشفففكبلت سفففموكية مثففف  سفففموكيات تكفففون مصفففدرً 
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المناسفففففبة لمحفففففد مفففففن تمففففف   ا تفففففوعيت م وتزويفففففدهم باالسفففففتراتيجياتيًضفففففأ  بففففف  ينبغففففف ،فحسفففففب
 التحففدي اتسففموكيإلفف  إعففداد برنففام  لخاففض مسففتوى   لففذا ي ففدل البحففث الحففال ؛السففموكيات

 . ذهنًياالمتا   التوحديمطا  ل
سفففتراتيجيات دعفففم السفففمو  اعمففف   ييحتفففو ( ا البحفففثهفففذفففف   )المقفففدم  البرنفففام  التبلجفففو 

 ثبتفتالتف   ،لمسفمو   تطبيقفات التحميف  التطبيقف أحفد 1اإليجفاب دعم السمو  يتد و . اإليجاب 
عاقفات النما يفة. اإلذوي  ادلفدى األففر  لممشكبلت السفموكية المبكر  التدخ  التبلجف   فاعميته

 عمم  بشك   اتطبيق يمكن  التو  الدعا م األساسيةالقا مة عم  السموكية  التدخبلت أحد يتدو 
لمحففد مففن  تنظفيم الظففرول المحيطففة عففادةا  مو  و ومن جيففة لففدعم السفف إجرا يففة خطففوات وفف 
 ارتباًطففأثففر ف ففم الظففرول البي يففة األكو  السففمو  الجيففد دعففمعمفف  التركيز و السففمبية  سففموكياتال
 Conroy ,et al, 2005; Horner, et al, 2002; Machalicek, et) التحدي سموكياتب

al, 2007; Wong, et al, 2014). لمسفمو  أحفد التفدخبلت التبلجيفة اإليجفاب الفدعم  يتفد 
 عاقفةاإلو  طيل التوحفدذوي  األشخاص لدى التحدي سموكياتثبت فتاليته م  أالذي  ،الحديثة
 ;Schreibman, 2000 Conroy ,et al, 2005 Wong, et al, 2014) الذهنيفة

Hieneman, et al, 2006; Carr, et al, 2002). 

 التحفدي سفموكياتوي دل البحث الحال  إلف  تطبيف  إسفتراتيجيات دعفم السفمو  لخافض 
التمف  عمف  طاف  و . ويركز هفذا البرنفام  عمف  ف فم سفمو  الذهنًياالمتا   التوحديلدى الطا  

حاجففات الاففرد ل اوفقًفف ويؤسففس مففن االعتمفاد عمفف  اسففتخدام نتففا   السفمو . لمشففكبلت بففداًل منف  ا
 ,Hieneman, et al)ة المواقففل الحياتيففففف   تنظففيم الخطففطوالظففرول المحيطففة بسففموكه و 

التتفرل عمف  األسفباب الكامنفة فف   اهامً  تتد عممية ف م وتقييم سمو  الطا  عامبًل . و (2006
نكفون قفادرين عمف  ة السمو  ومن ثم إل  استمراري يبدورها تؤدوالت   ورا  التحديات السموكية

فف   تسف م ،سفتثار  سفمو  الطاف ا  تتمف  عمفالتف   ف فم المواقفلأن  .أكثر فتاليفة تطوير حمواًل 
ذا ا  و . التحفففديبسففمو   ةأو تغييففر الظففرول المرتبطفف منفف  بتففض المشففكبلت مففن خففبل  تجنففب

ومففن  .هتففلمواج  تكففون هنففا  فرصففة أفضفف  ،افف لففدى الط التحففديمكففن تحديففد أهففدال سففمو  أ
سفمو  أن  وعمف  الفرغم مفن. التحفديالسمو  البدي  وغياب سمو   ميتضمن تدعي ،جانب آخر
هنففا  أدلففة أن  يتففد نتففاج تااعفف  متقففد بففين التوامفف  البيولوجيففة والتنمويففة والبي يففة، إال التحففدي
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بمفة لمتغييفر، وأن تغييفر هفذ  التوامف  قا التحفديقوية تايد ب ن التوام  الر يسية المسببة لسمو  
 (Hastings, et al, 2013).التحفدي سفموكياتيتراف  مف  االنخافاض الممحفوظ فف  أن  يمكن

يجففاد و  ،تففؤثر عميففهالتفف   الظففرولسففمو  و يتضففمن ف ففم ال اإليجففاب ن دعففم السففمو  لففذل  فففإو  ا 
ركيففزة  اإليجففاب  ويتففد الففدعم . منفف  حدوثففه وتتمففيم سففمو  بففدي  إيجففابففف   أكثففر الطففر  فاعميففة

إل  تغير  يوأفض  طريقة تؤد ،برنام  يعممية تدعيم السمو  ف و ال يخمو منه أف   أساسية
 السمو . ف   طوي  المدى  إيجاب

مفا ل فا مفن نتا   البحوث التربوية إل  أهمية مشاركة متمفم التربيفة الخاصفة لت أشار وقد 
 ;Rahn ,et al, 2015) ؤال  األطافا نجفاح التفدخبلت السفموكية ل ففف   آثفار إيجابيفة وفتالفة

Alsayedhassanm ,et al, 2016; Koegel, et al, 2012; Lang, et al, 2010) .
لخافففض مسفففتوى  اإليجففاب ومففن هنفففا جففا ت أهميفففة هففذا البحفففث إلعففداد برنفففام  دعففم السفففمو  

 بمشاركة متمم التربية الخاصة.  ذهنًياوالمتا   التوحديلدى الطا   التحدي سموكيات
   شكمة البحث :م

تحففديات  ذهنيففةال عاقففةاإل ويذو  اضفطراب طيففل التوحففدذوي  طاففا مففا يتففرض األ اكثيفرً 
غيفر  سفموكياتغيرها من الو  أو السمو  التخريب  يذا  الذاتا  سموكية مث  الغضب والتدوان، و 

ففف   قصففورالتواصفف  و  م ففاراتففف   ضففتلنتيجفة ل سففموكياتا مففا تحففدث هففذ  الغالًبففو . المقبولفة
مففففن ثففففم ضففففتل القففففدرة عففففن القففففدرات التقميففففة ومسففففتوى الففففذكا  و نخاففففاض او   الحسفففف درا اإل

 .حيفففاة الطاففف فففف   يكفففون ل فففا عواقفففب وخيمفففةأن  يمكفففنوالتففف   حتياجفففات م كففف قران مالتتبيفففرعن ا
 سرة.المجتم  وعم  رفاهية الطا  واألف   ا عم  االندماجا سمبيً قد يؤثر ت ثيرً الذي  األمر

تمثف  و  ،ذهنًياالمتا   التوحديطر المشكبلت لدى الطا  خأمن  التحدي سموكيات وتتد
عمففف   وتفففؤثر ،وكافففا ة البفففرام  التدريبيفففة حفففد مفففن فاعميفففةن فففا ت  إ حيفففث ؛حيفففاة الطاففف فففف   اتحفففديً 

تفه االجتماعيفة أو الناسفية أو  تتفو  كااو لديفه   االناتفالو   االجتمفاعو   مستوى التواف  الناسف
يفنتكس عمف  ممفا ؛ التبلقفات والتااعف  مف  انخفرينكمفا يفؤثر عمف  قدرتفه عمف  تبفاد  ، كمي ما

ويتفد ذلف   .المجتمف سفرة و وعمف  سفتادته وقبولفه لناسفه وكفذل  عمف  األ اسمو  الطا  اجتماعيً 
 . هسموكياتلضغوط الوالدين وعدم ف م المحيطين الناتاالته و  امصدرً 

وغير  ،ةال ينمو بصورة طبيتي ذهنية إعاقة يوذ يوجود طا  توحدف   لمشكمةوتكمن ا
ب التديد مفن المشفاك  لممحيطفين بيسو ، م  انخرين االجتماع عم  التواص  والتااع   قادر



 

 

. التحفدي سفموكياتف م دواف  إل   الحاجةف   اتكمن المشكمة أيضً و  متممين(.-أخو -به )آبا 
 التوحفديلفدى الطاف   التحفدي سفموكياتلمحفد مفن   إعداد برنام  تفدخ  عبلجف  ومن ثم ينبغ

، سفففموكياتيتمفف  عمففف  خاففض حفففدة تمفف  ال –تتافففاقم أن  قبفف سففن مبكفففر فففف   - ذهنًيففا المتففا 
 . الطا  الناسية واالجتماعيةرف  من كاا ة يو 

 سففففموكياتتصففففدت لدراسففففة التفففف   ةاألجنبيفففف مففففن تتففففدد البحففففوث والدراسففففاتعمففف  الففففرغم و 
؛ وحفديينالت طافا لفدى األ  وتحميف  السفمو  التطبيقف  وتطبي  أسفاليب التفبلج السفموك التحدي
لمثف   تصفدت -حفدود عمفم الباحثفةفف  - البي فة التربيفة والمصفريةفف   دراساتتوجد  الإال أنه 

لمطافف   التحففدي سففموكياتلمحففد مففن  لمسففمو  اإليجففاب  دعمبتففدخ  الفف ت ففتمالتفف   هففذ  الدراسففات
ليففة التففدخبلت اتف جففرا  دراسففة عربيففة ت ففدل لدراسففةإلماسففة  هنففا  حاجففة ومففن ثففم. التوحففدي
الطاففف  لفففدى  التحفففدي سفففموكياتلمتالجفففة  اإليجفففاب السفففمو   دعفففمفففف   تتمثففف والتففف   السفففموكية
 وعمميفة وفف  أسفس من جيفة اإليجفاب وتنميفة السفمو   بمفا يتناسفب مف  خصا صف م التوحفدي
  .محددة

دعم السففففمو  لففففالتحقفففف  مففففن فتاليففففة برنففففام  ففففف    الحففففال البحففففث مشففففكمة تتبمففففور وهكففففذا
وعمف  هفذا النحفو . الذهنيفة عاقةاإل يذ التوحديالطا  لدى  التحديلمحد من سمو   اإليجاب 
  -لية:ت التاالتساؤالف   البحثتتبمور مشكمة أن  يمكن
يففذا  الففذات( لففدى الطامففة  التحففدي سففموكياتمففا الففدواف  المثيففرة ل .1 )صففراخ وا 

 ؟المتوسطة عينة الدراسةذهنية ال عاقةاإل يالتوحدية وذ
 ةلدى الطام التحدي سموكياتلخاض  اب اإليجبرنام  دعم السمو   ما مدى فتالية  .2

 ؟ةالدراس ةعين ةالذهنية المتوسط عاقةاإل يوذ ةالتوحدي
 : لبحثا هدافأ

مففن  ذهنًيففاوالمتففا   التوحففدي الطافف دى لفف التحففدي سففموكياتالففدواف  المثيففرة لتحديففد  .1
 .التحدي سموكياتل  خبل  التحمي  الثبلث

 سفففموكيات مسفففتوى خافففض عمففف   اإليجفففابالسفففمو   دعملففف برنفففام  قيفففيم مفففدى فتاليفففةت .2
 .ذهنًياوالمتا   التوحديالطا   لدى التحدي

 -: فيما يم  التطبيقية لمبحث الحالو  تكمن األهمية النظرية :بحثأهمية ال
  



 

 

 -:األهمية النظرية
 التوحففديالطافف  لففدى  التحففدي سففموكياتتناولففت مشففكمة التفف   الدراسففاتنففدرة البحففوث و  -

حففدود عمففم فف   لمسففمو  اإليجفاب  دعمرية مففن خفبل  الففالبي ففة المصففف   ذهنًيففاالمتفا  و 
 .الباحثة

مجفا  فف   تايد المتممين والمتخصصفينأن  نيمكالت   التوص  إل  بتض المقترحات -
كبلت لخاض المش اإليجاب السمو   دعم ستراتيجياتحو  استخدام ا، التربية الخاصة

 .التوحديالسموكية لدى الطا  
 -:األهمية التطبيقية 

لففدى يجابيففة اإل سففموكياتالهميففة خاصففة لتنميففة الم ففارات و و أذ اإليجففاب مو  السفف دعففم -
 ،ذهنًياوالمتا   التوحديالطا  

والتفف   لممتمففم  الاصفف  الدراسففففف   السففمو  اإليجففاب  إطففار لحفف  المشففكبلت يقففدم دعففم -
  تستخدم لتحديد التدخبلت

 ة اليومية لممتمم.تدخ  ضمن األعما  المدرسيالت   
المواقففففل ففففف   التنبففففؤ بسففففمو  الطافففف ففففف   قففففد يسففففاعد اإليجففففاب مو  مففففدى تفففف ثير السفففف -

 .المستقبمية
 -:البحث غيراتتلم  التعريف اإلجرائ
نحففو   أو غيففر التففدوان  ثابففت والمتكففرر مففن السففمو  التففدوانالففنمط ال: 1التحييدي سييموك

ين بفف  الوالففدين والمتممففمففن ق   تففهيففتم مبلحظوالففذي  ينالتوحففد األطاففا الففذات أو انخففرين عنففد 
لفدرجات عاليفة  حفا  تحقيقفهفف   كمةمشفأو  تحفد   يمكن الحكم عم  سمو  مفا ب نفهو  .والمشرفين

ويتضفمن  ،قبف  اسفتاحاله هولة السفيطرة عميفمحامما يتطمب مواج ته و  ؛االستمرارمن التكرار و 
يذا  الذاتالتخريب و التدوان و الصراخ و   . ا 

و  عمف  ريفد الحصفعندما تبصوت عا  جدا  اهبكاؤ و  ةالطام صراخ هو :سموك الصراخ
ا أو عنفففدما تفففرفض المتممفففة طمب ففف أو أو غيفففر م فففم ام ًمففف متفففين سفففوا  كفففان هفففذا الشففف  شففف 

 . ااهتمامً  اليتيرها أحد
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 Challenging Behaviour 



 

 

ينفت  عنفه ضفرر  عضف ا حتف و  فم فافف   وض  الطامة يدي اهو  :سموك عض اليدين
  .التقرحاتو  ؤلنسجة مث  تمزي  الجمد والكدمات واحمرار الجمدل

الطمففب بالصففراخ وعففض اليففدين تسففتبد  الطامففة أن  :)المرغففوب فيففه( ديلالسييموك البيي
لفتكن مفن و  يجفاد وسفيمة لمتواصف وا   الصراخ أو عفض اليفدينو بطريقة هاد ة تخمو من اإلزعاج 

 . خبل  تباد  الصور )بيكس(
  الطامفة عم هسول يتم تطبيقوالذي  هو البرنام  المستخدم:  1اإليجاب السموك  دعم

 .سفموكياتتحفدث فيفه الالفذي  لسفيا او  ةسفمو  الطامف دوافف  ف معم  مة ويتتمد بمساعدة المتم
 الطامفة سفموكياتتنميفة ا يًضفأو  التحفديلمن  حدوث سمو   الطامة حتياجاتاتمبية وي دل إل  

تسففب  السففمو  وتجاهفف  السففمو  غيففر المرغففوب ودعففم غيففاب التفف   خففبل  تتففدي  الظففرولمففن 
الطامفه دعفم و  المقبفو غيفر  التحفديسفمو  محفد مفن ذلف  لو  .السمو  أو حفدوث السفمو  البفدي 

  .تحسين جودة الحياةتم  عم  ينه من ش والذي  اإليجاب  البدي  تنمية السمو ل
   ياإلطار النظر 

في ففا يتميففز التفف   ضففمن االضفطرابات النما يففة التصففبية اضففطرابات طيففل التوحففد تتفد
ا وحفديثً . يالتكفرار   النمطفوالسفمو   ع االجتمفاوالتااعف   يالتواصف  المغفو فف   قصفوراألففراد ب

طيفففل  تفففرل اضفففطرابيو . ات التوحفففدكسفففمة أساسفففية ضفففمن سفففم  درا  الحسفففتفففم إضفففافة اإل
حالفة مفن عم  أّنفه  DSM-IV طبتته الخامسةف    اإلحصا   مدلي  التشخيصل اوفقً التوحد 
 ل األساسفية نمفو الوظفاف   لمطا  يتمّيز بانحرال وت خر  النمو االرتقا ف   المزمنالقصور 

  الحركف والنمفو  ة، وتشم  االنتبا  واإلدرا  الحسفالمرتبطة بنمو الم ارات االجتماعية والمغوي
(APA 2013- 299.00/F84.0) . 

تتفراوح درجت فا مفن أن  يمكفنوالت   ،ذهنية إعاقة التوحداضطراب طيل يصاحب  قدو 
فمن ناحيفة أففادت  .(Bryson ,et al, 2008. APA ,2000; PP. 71) شديدة  بسيطة إل 

 ،الذهنيفة عاقفةاإلذوي  ا بفين األففرادأكثفر تفواترً ضفطراب طيفل التوحفد االدراسات المسحية ب ن 
 ,Deb & Prasad, 199; La)% 44% إلف  14.3النتشفار بفين ا حيفث تتفراوح متفدالت

Malfa, et al, 2004; Kraijer ,1997).  ًبين   نتشار متدالت ا رتااعا اومن المبلحظ أيض
 ;Hare, et al, 2003; Smalley, et al, 1998) متامف  الفذكا  المفنخاضذوي  راداألفف
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Deb & Prasad, 1994) . مففا يقففرب مففن أن  إلفف  ،الاكريففة رةأحففدث تقففديرات القففد تشففيرو
مسففتويات % لففدي م  23و ذهنيففة إعاقففةطيففل التوحففد لففدي م  اضففطرابذوي  مففن األفففراد 24%

 عمف  األقف  لفدي م  الذهنيفة والبفاق عاقفةنطفا  اإل فف  ولكن لفيس  منخاضة من األدا  المترف
 (.CDC, 2014القدرة الاكرية )

رضفففة ع  الذهنيفففة( أكثفففر  عاقفففةاإلو االضفففطراب المفففزدوج )التوحفففد ذوي  طافففا ف فففة األن إ
الذهنيفة. عمف  سفبي   عاقفةبفين سفمات التوحفد واإل تااعف مالناسية نتيجفة لت السموكية و لممشكبل

 .المترفيفةجتماعيفة و نقفص الم فارات االكرية والقدرة عم  التواصف  و نخااض القدرة الااا : المث
هففذا إلفف   يقففد يففؤدو ويتففد انخاففاض مسففتوى الففذكا  سففمة مففن سففمات هففذ  الا ففة مففن األطاففا ، 

تااقم المشكبلت السفموكية نتيجفة لتتفرض هفؤال  األطافا  إلف  قيفود أو صفتوبات إضفافية تنشف  
 عاقففففةاإلو  تبطففففة باضففففطراب طيففففل التوحففففدغيففففر مباشففففر مففففن الظففففرول المر  بشففففك  مباشففففر أو

رضة لبتض المطالب التتميمية المقدمة ألقران م . وم  نمو هؤال  األطاا  يصبحون ع  الذهنية
 عاقفففةكففف قران م مفففن دون اإل التتامففف  مت فففا يصفففتب ةالاكريفففنخافففاض قفففدرات م نتيجفففة الولكفففن م 
أو تجنب موقل ما أو  كوسيمة فتالة لم روب من الوض  التحدي سموكياتقد تظ ر ، الذهنية

 &Wilson, et al, 2005; Groden, et al, 2001; Deudney)التواص عدم قدرة عم  

Shah,2004). 

. بي ية ورا  تم  السمو  أوداخمية تكون هنا  عوام  بيولوجية أن  اأيضً من المرجح و 
و عفففدم نراهفففا قففد تجمففب األلففم أأن  ال نسففتطي التفف   سفففتجابات الحسففيةاال عمفف  سففبي  المثففا :

قففد والتفف  ، ر قففادر عمفف  التتبيففر بالكممففاتوال سففيما عنففدما يكففون غيفف، التوحففديطافف  مالراحففة ل
ات سفففتجابباإلضفففافة إلففف  ذلففف ، بتفففض اال .ا(ا سفففمبيً )سفففموكً  يتحفففد سفففموكياتشفففك  فففف   تظ فففر

كثيفر فف   السفمو  يتفدأن  اف  عفن قصفد. وبمفاال يصدرها الطمجرد ردود فت ، و   السموكية ه
يتبفففرون عفففن  يينالتوحفففد طافففا مفففن أشفففكا  التواصففف ، فالتديفففد مفففن األ مفففن األحيفففان شفففكبلً 

نتيجة لقصور المغفة التتبيريفة  من الكممات ، بدالً سموكياتمخاوف م من خبل  ال أواحتياجات م 
(Boesch, et al, 2015; Matson, et al, 2009). السفمات األساسفية أن  إلف ضفافة إ
والتف   صفتوبات إلف  يتفؤدأن  يمكن الذهنية( عاقةلئل نخااض القدرة التقمية )نتيجةوا، متوحدل

اسففتجابات  إلفف  يالشففتور باإلحبففاط واالرتبففا  والقمفف  وهففذا بففدور  قففد يففؤد إلفف  يبففدورها قففد تففؤد
  .التحدي سموكياتنطم  عمي ا أن  يمكنوالت   ةبغير مناس سموكية



 

 

   1التحدي سموكيات 
و  مففففن الناحيففففة الثقافيففففة غيففففر مقبففففب نففففه "سففففمو   التحففففدي سففففموكياتيمرسففففون يتففففرل إ

ض السبلمة الجسفدية لمافرد يتر  أن  جحمن المر و . المدةيختمل من حيث الشدة أو التكرار أو و 
أو  ،يحفد بشفك  كبيفر مفن اسفتخدامأن  جحمفن المفر الذي  خطر شديد، أو السمو أو انخرين ل

يففففففففففؤدي إلفففففففففف  حرمففففففففففان الشففففففففففخص مففففففففففن الوصففففففففففو  إلفففففففففف  المراففففففففففف  المجتمتيففففففففففة التاديففففففففففة" 
(Emerson2001p.45).  التوحففديين طاففا ا لففدى األكية شففيوعً المشففكبلت السففمو مففن أكثففر و :

صفابة الفذات )عفض الوتفدمير الممتمكفات -)صراخ نوبات الغضب  ضفرب الفرأس  – يفدين( وا 
 األخفرى سفموكياتوالتديفد مفن ال (وتمزي  الجمفد –الرك   –( والتدوان )ضرب صا  الوجه –
 (. لصالحة لؤلك ، ال ز أو غيرها من الحركات النمطيةا، وتناو  األشيا  غير االجرى بتيدً )

بفف  المدرسففين وأوليففا  مففن ق   اوطً غا وضففمففن أكثففر القضففايا تحففديً  التحففدي سففموكياتتففد ت
 ,Horner, et al) حفد مففن فاعميفة وكافا ة البفرام  التدريبيففة والت هيميفةحيفث إن فا ت   ،األمفور

عففف  حفففد مفففن التاات اأيًضفففر و قفففد تتفففرض سفففبلمة الشفففخص أو المحيطفففين بفففه لمخطفففو  .(2002
الافرد وانخفرين  ةأثر كبير عم  جودة حيفا اوربما يكون ل  ، البدن الضررسبب وت االجتماع 
وتففد  اسففتمرارية  .(Duerden, et al, 2012; Sigafoos, et al, 2003) مففن حولففه
 تسموكيامي  هذ  ال. وبدون التدخ  المبكر، ت التدخ  التبلجعم  ضرورة  التحدي سموكيات

 اقفد يفؤثر سفمبً الفذي  تخمف  تحفديات أخفرى لمطاف  واألسفرة. األمفرو  وقد تتافاقم، إل  االستمرارية
.  أو االناتفال االجتمفاع أو   سالنا ى التواف  لدي م سوا  كان ذل  عم  المستوىعم  مستو 

السفففمو   تنميفففةو  سفففموكياتال محفففد مفففن تمففف المبكفففر ل  التفففدخ  التبلجففف ةأهميففف  مفففن هنفففا تففف تو 
 . اإليجاب 

   2دوافع السموك 
 سففموكياتل ةثيففر المدواف  الففف ففم  إلفف حاجففة هنففا  ، طاففا األ أفتففا ردور مففن أجفف  ف ففم سففمو  و 

 -: انتف  تتضمن  لمسمو  ( أربتة دواف  ر يسةDurand, 1990دوراند )ويحدد . الطا 
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2
 Motivation behaviour 



 

 

نتبفففا  جفففذب ال وقفففاتكثيفففر مفففن األفففف   لصفففراخبا طافففا يقفففوم األ -:1االجتمييياع االنتبيييا   .1
ذا كففان رد فتفف  ل ففذا السففمو  يمبفف  إ ايجابًيففإ ان. وقففد يصففبح جففذب االنتبففا  تففدعيمً انخففري

  .خرىوقات أأف    نتبا  اجتماعا يتط لمطا  أذا لم يخاصة إو  ، لسمبا
 طافففففا األولتفففففب  الحمفففففوىو  )مثفففففا : المفففففواد الغذا يفففففةتشفففففم  الماديفففففات و  -:2الممموسيييييات .2

السففمبية.  سففموكياتلففبتض ال  جففابإي دعما كففوهففذ  تتمفف  أيًضففواألنشففطة، ومففا إلفف  ذلفف (. 
ولكفففن ال يمكنفففه الوصفففو  يراهفففا التففف   لطمفففب الممموسفففات  سفففمبالالسفففمو  بالطاففف   ويقفففوم

ا بتيفدً  ليفه ولكفن اتخفذإ امحبًبف اممموًسف اشفي ً أن  ستخدام السمو  لبلحتجفاج عمف إلي ا، أو ي
  عنه.

مففا  اطنشفف محاولففة لتجنففبففف   سففمب  سففمو ففف   ينخرطففون طاففا بتففض األ -:3الهييرو  .3
 السفمو  هفذافف   االنخفراطأن  يتمم الطا  ،اغالبً  دعم يون فيه أجدون فيه أو ال يرغبالي
 أو متكررة.  ممةال يرغب في ا أو تتد م  الت   المواقل أو يؤج  األوامر  ين ول س

 سفففموكياتتقفففدم ا بتفففض الالتففف   حاسفففيسالتغذيفففة الراجتفففة لؤل إلففف وتشفففير  -:4ساسيييحاإل .4
 بففف  بتفففضتففف  مفففن ق  هففو مصفففدر لمتم  السفففمو  السفففمبأن  ،ممسفففية()السففمتية والبصفففرية وال

تمضفففأل األقفففبلم  طافففا دعم السفففمو . عمففف  سفففبي  المثفففا ، بتفففض األيففف  وبالتفففال طافففا األ
ياًبففففت تففففز ذهاًبفففف تمكففففة، أوالرصففففاص، أو تمضففففأل ال  يسففففبب ل ففففا  التحايففففز الحسففففا ألن ا وا 

 .ارتياحً ا
سفباب الكامنفة ورا  السفمو  مف  األالتتفرل عف   اهامً  تتد عممية تقييم السمو  عامبًل و 

ن ففا تسففاعد ففف  إحيففث ، ومففن ثففم تسففبب مشففكمة لمطافف . اسففتمرارية السففمو  إلفف تففؤدى التفف   أو
بتض الحفاالت، قفد يسفت  الطاف  لم فروب ف   :عم  سبي  المثا  .خيص والتبلجعممية التش

قفد  ى،حفاالت أخفر فف   .الماضفمة هيريفد لتبتفالمنفز  أو فف   من شخص غير ماضف ، أو زا فر
 .و الوالدينلجذب اهتمام المتمم أ يكون
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  1اإليجاب السموك  دعم
تحميف   عمف  مبفادئ القا مفةمفن أحفدث التفدخبلت التبلجيفة  اإليجفاب السمو   دعميتد 

ذوي  ألفففرادسففمو  اففف   حففداث تغييففرات ذات مغففزىي ففدل إلفف  إو ( ABA) 2 السففمو  التطبيقفف
 ةاتيجيات فرديفة )مثففا : المكاففف عتمففاد عمف  اسففتر الاب اإليجفاب السففمو   دعفمويسففتبد  . عاقفةاإل
رة لتوسففي  ذخيففسففتراتيجيات التربويففة األكثففر فتاليففة الامجموعففة متكاممففة مففن يمثفف  و  التقففاب(و 

وذلفف  لتحسفففين جففودة حيفففاة الاففرد، والحفففد مفففن  ،سففمو  الافففرد وطففر  تغييفففر الظففرول المحيطفففة
 (Dunlap, et al, 2013 Koegel,et al 2012 & Carr et al. 2016) لسفمو  المشفك ا

  ب نفه "مفن   وقفا  اإليجفاب السفمو   دعفم( Powell, et al, 2006)ن و آخفر يف  و و ويتفرل بو 
ة تصميم البي ة من أج  خافض عادإلمسمو  ودعم شام  يركز عم   تقييمو  التحدي سموكياتل

  ."االمرغوب اجتماعيً  زيادة السمو و  التحديمستوى سمو  
ففف   اإليجففاب السففمو   دعماألساسففية لفف ة" الركيففز  ويتففد تطبيفف  أوضففاع "التففالم الحقيقفف

 ظفرول متقفدةتغييفرات متكفررة و كون هنا  أوليفات منافسفة متتفددة و كثير من األحيان حينما ي
ذا أنفه إ عمف  أسفاس اإليجفاب السفمو   دعفمويتتمد برنفام   Carr ,et al, 2002).)البي ة ف  
ن السفففمو  غيفففر إففف ،المقبفففو مففن السفففمو  غيففر  بفففداًل  مقبفففو  اجيففدً  اسفففموكً  نفف  تتمفففيم الطافف أمك

 تتمفففيم السفففمو  مقابففف  تتفففدي  الظفففرول سفففول يفففتقمص. ويتتمفففد هفففذا البرنفففام  عمففف  المقبفففو 
وب مففن لجففذب االنتبففا  أو ال ففر  ةالحاجففففف   خففاط    فففبل يوجففد شفف ،المحيطففة لتففدعيم الاففرد

يقفوم عمف  مسفاعدة الافرد عمف   اإليجاب السمو   دعمأن  محدد.   موقل صتب أو طمب ش
عمفف  هففذ   لمحصففو  ةيحتاج ففا مففن خففبل  زيففادة عففدد الطففر  أو الوسففا   الممكنففالتفف   الحيففاة

  .: تنمية م ارات التواص عم  سبي  المثا  ،شيا األ
 -:النقاط التاليةف   اإليجاب السمو   دعمل وتتبمور المبادئ األساسية

 التوامفف  البي يففة ورا و لتحديففد المثيففرات الداخميففة ، لسففمو  الطافف   تقيففيم التحميفف  الففوظيا -:أوالً 
 صف تحقيقفه أو التو  يحاو  الطاف الذي  التترل عم  ما يأ ة؛لممشكمالمسبب   السمو  السمب

 ؟.ليه عن طري  التصرل بطريقة ماإ

                                                           
1 Positive Behaviour Support (PBS) 
2
 Applied Behaviour Analysis 



 

 

 سففمو  مففن خففبل التتففدي  و ، اسففتراتيجيات وقا يففة وتااعميففة تشففم   خطففة تففدخ  عففداد إ -ا:ثانًييي
 يقفوم بالتتامف  مف  الطاف الفذي  تحديفد الشفخصو  .المبلحظفة وجمف  البيانفاتو ، الدعم المباشفر

الوصفو   إلف ي فدل  البحث عن سفمو  بفدي  ايضً أ ويتضمن.  بالسمو  السمب امهقي حالةف  
  . بو  السملمسمنتيجة ال ل  ذاتإ

استجابة مقبولة لسمو   وفتاله أ يرفض التقاب باعتبار  وسيمة :اإليجاب السمو   دعم -:اثالثً 
 . التحدي
   لمارد يزيفد مفن تكفرار ظ ور  أو أعطاالذي  وهو ذل  المتزز ؛اإليجاب  دعمتقديم ال -ا:رابعً 

عنفدما يقفوم ( يأو مفاد ي)متنفو  اإليجفاب ل  من خبل  تقديم المتزز وذ، المستقب ف   السمو 
 . (Wong et al. 2014)  غير المرغوبغياب السمو  مرغوب و سمو  الطا  ب
 -: ما يم اإليجاب  لسمو ا دعمينبث  من ا الت   النظريات أهم منو 

 ( ABA) 1تحميل السموك التطبيق 
عنففد الاففرد  تتففدي  إلفف يحتففاج الففذي  السففمو  تحديففد عمفف   التطبيقفف السففمو  تحميفف  يسففتند

البي ففة الطبيتيففة بطريقففة ففف   حظففةمففن خففبل  المبل اأو نوًعفف اتجمفف  كًمففالتفف   رتبط بالبيانففاتيففو 
السففمو  نففات  عففن اإلجففرا ات التفف  ففف   التغيففرأن  ايثبففت عممًيففأن  عمففم يحففاو  هففوو . مباشففرة

االجتماعيففة. وقففد بنيففت عمفف  هففذا التمففم  دة الاففرد عمفف  تطففوير م اراتففه وقيمففهاسففتخدمت لمسففاع
يحدد  ،لك  طا  اصً خا اويصمم المتخصصون برنامجً  التوحديين. طاا التديد من البرام  لؤل

يتتمفد تحميف  السفمو  و  . التطبيقف عفن طريف  تحميف  السفمو  ويفتم ،لتحميف  سفمو  الطاف  اوفقًف
وس  لك  برام  تتدي  السمو  المظمة األ المكثل. ويتد دعمعم  التتميم المباشر وال  طبيقالت

 .ب  المختصينمن ق   اواعترافً  ارها انتشارً ومن أنجح الطر  وأكث
  -: كالتال (ABC)تحمي  السمو  التطبيق  ف   ساسيةالمااهيم األ

-  A متطمبات أو مثيرات تدف  الطا  لمقيام بالات  )السمو (. :2المسبقات 
-  B  فت  يقوم به الطا (. ياالستجابات )أ  وه :3السمو 
- C ا أو رد الات  السمبو التقاب حت  لو كان بسيطً أ: التتزيز 4النتيجة . 
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 Applied Behaviour Analysis 

2
 Antecedent 

3
 Behaviour 

4
 Consequences 



 

 

 خافففضجفففرا ات إيجفففاد التديفففد مفففن إ إلففف   السفففمو  التطبيقفففبحفففاث تحميففف  لقفففد قفففادت أ
تجاهفف  السففمو  و  تسففب  السففمو التفف   وب فيففه مففن خففبل  تتففدي  الظففرولالسففمو  غيففر المرغفف
  ويسففف م السفففمو  التطبيقففف .و حفففدوث السفففمو  البفففدي غيفففاب السفففمو  أ دعفففمو غيفففر المرغفففوب 

م أحفد عناصفر المافاهيم ذات يقفد نفهحيفث إ ؛اإليجفاب السفمو   دعفمفف   اا كبيفرً سف امً إ  التحميم
مففففن التقييمففففات واالسففففتراتيجيات التبلجيففففة. ويتبنفففف   ايوفرعففففددً  كففففذل و الصففففمة بتغيففففر السففففمو . 

 دعفم -فكرتفه المطبقفة مفن المافاهيم الفثبلث لبلحتماليفة )التحايفز اإليجاب السمو   دعمبرنام  
كنقطففة انطففبل   عممفت هففذ  المافاهيموقففد النتيجففة( مفن نظريففة تحميف  السففمو .  -االسفتجابة 

 .(Carr, et al, 2002) اإليجاب السمو   دعم حاسمة لت سيس من  
 -:سابقةال دراساتال 

 لخافض اإليجفاب السفمو   دعفم فاعمية من التحق  إل  ت دل الحالية الدراسة كانت لما
 بتض الجز  هذاف   الباحثة تناقش سول لذا ؛التوحديالطا   لدى التحدي سموكياتمستوى 
 مراجتفة تبفين مفن وقفد خاصفة ، الحفال البحفث بمتغيفرات التبلقفة ذات األجنبيفة الدراسفات
انن، عفدا  حتف  التربيفة الدراسفات مفن بنصفيبه يحفظ لفم المجفا  هفذاأن  التربيفة الدراسفات

  فيمفا يمف. و ضفطرابات السفموكيةااللبتض   التدخ  السموك إل تصدت الت   بتض الدراسات
  -:مجا  الدراسة الراهنةف   هاتم إجراؤ الت   عرض ألهم الدراسات

الكشفل إلف  هفدفت  (Bello-Mojeed, et al, 2016) نآخيريييد و موج-بيميودراسفة 
ف   التوحديين طاا لؤل التحدي سموكياتخاض لبا  لآل  تدخ  سموكعن مدى فتالية برنام  

 طافا وتراوحفت أعمفار األ ي( أم لطا  توحد24طبقت عم  عينة تكونت من )والت   ،نيجيريا
قا مفة تحميف  السفمو    تبلجفالبرنفام  ال سنة(. تضفمن 14.7سنة )متوسط  )17 إل  3(ن م

سفتبيان ااسفتخدام مقيفاس التفدوان و تبلها خطفة فرديفة إلدارة السفمو . وتفم  ،لك  طا   التطبيق
فففراد أو الممتمكففات تجففا  األمففن التففدوان  قيمففت كففبلً والتفف   وليففة  األلقيففاس النتففا  يففذا  الففذاتإ
وقففد  ت لممحتففوى التففدخ  كنتيجففة ثانويففة.سففتبيان المترفففة لؤلم ففااوكففذل  ، ا  الففذاتيففذسففمو  إو 

ارتاففففاع مترفففففة وخبففففرات  وكففففذل ، السففففمو  بتففففد تطبيفففف  البرنففففام ففففف   اأظ ففففرت النتففففا   تحسففففنً 
  .م ات بتد تطبي  البرنام األ

عففن فاعميففة مكشففل دراسففة حالففة ل ,Rahn, et al) 2015)ن وراهيين وآخيير وأجففرى 
( 3بمففأل مففن التمففر ) طافف   ل التحففدي سففموكياتمسففتوى لخاففض  لففةاألدقا مففة عمفف  الممارسففات ال



 

 

كممفة واحفدة.  ويسفتخدم عبفارات مفن من خبل  نظام الصوربيكسيتواص  لديه توحد و  ،سنوات
، ضفرب  الاصف  الدراسففف   األشفيا   بما ف  ذلف  رمف التحدي سموكياتيترض التديد من و 

متممففة الصففل   األنشففطة المنظمففة. وتبغففففف   الففزمبل ، ورفففض الحضففور والمشففاركة وعففّض 
تنميفة سفمو  و   المشفاركة بشفك  كامف  فف  الفروتين اليفومو  سفموكياتلمحد مفن تمف  المساعدته 

التف   اإليجفاب السفمو   دعم برنام  الكشل عن فتالية استراتيجيات إل هدفت الدراسة و جيد. 
 الصفففلفففف   التحفففدي ياتسفففموك الفففذين يظ فففرون التوحفففد أطافففا تطبيق فففا لفففدعم  ةيمكفففن لممتممففف

مففف  هففففؤال   لممتمفففم تطبيق فففايمكفففن التففف   سفففتيراتيجياتا لبلقفففدمت الدراسفففة نموذًجفففو  . المدرسففف
 سففموكيات لخاففض اإليجففاب السففمو   دعملفف اإليجففاب األثففر  الدراسففة أظ ففرت نتففا  و  .طاففا األ

 سفموكياتضفبط تمف  الفف   متممفةمل اإليجفاب الفدور عمف  أكدت و  التوحديلدى الطا   التحدي
 . سمدر الصل الف  

استقصفا  مفدى فتاليفة  إلف  (Boesch, et al, 2015) نبيويش وآخيري وهفدفت دراسفة
تبتفت الدراسفة مفن   دراسفة ا. وقفد يمراه  توحفد الذات لدى إيذا  لخاض سمو   ن   سموك
اضفففطراب طيفففل مفففن  ةشفففديد ةمفففن درجففف  يتفففانو  ،سفففنة( 14)  يبمفففأل مفففن التمفففرطاففف  الحالفففة ل
ا   الدراسفففة نجفففاح التفففدخ  الفففذات. وأثبتفففت نتففف يتمثففف  فففف  إيفففذا  تحفففدويصفففاحبه سفففمو   التوحفففد
  . الصل المدرسف   يذا  الذاتإسمو   لخاضلمبرنام   اإليجاب واألثر   السموك
هفدفت  (Lequia,Machalicek & Lyons 2013)ليكيا وماشاليسك وليونزودراسة  

أثنفا   التحدي سموكياتمحد من ل  التدخ  السموك با  قا م عم لآل  تتميم تصميم برنام  إل 
وتكففونت  .المنفز فف   التوحفد اضطراب طيفل أطاا لدى نشطة األكاديمية ت دية الواجبات واأل

سففففتخدمت او  .سفففنوات( 9-8) تتفففراوح أعمفففارهم بفففينتوحففففديين  أطافففا ( 3عينفففة الدراسفففة مفففن )
 بففا ريب انتففد البرنففام وتضففمن  ،الدراسففة المقابمففة الشخصففية مفف  األم لتحديففد مسففتوى السففمو 

قففد توصففمت نتففا   الدراسففة إلفف  و لتففب الففدور. النمذجففة و مففن خففبل  جمسففات تدريبيففة أسففبوعية و 
إلف   أدى  التفبلج السفموكفف   بفا ان مشفاركةأن و  ،التحفدي سفموكياتفاعمية البرنام  لخاض 

 الم ام األكاديمية. ف   المشاركة ةوزياد التحدي سموكياتض خا
 دعفمالكشفل عفن فتاليفة  إلف Blair et al. 2011) )ين وآخير  بميييردفت دراسفة هف
مفن التوحفد  اضفطراب طيفلذوي  طافا األلخاض المشكبلت السفموكية لفدى  اإليجاب السمو  

 تراوحفت أعمفارهم بفين أطافا ت عينة الدراسة مفن ثبلثفة وت لا سرة والمدرسة.خبل  مشاركة األ



 

 

جوانفب فف   اشف رً  12قف  تم تشخيص م بالتوحفد ويتفانون مفن تف خر عمف  األ ،سنوات( 5 -3)
الصفففل وكفففذل  فففف   األنشفففطة الدراسفففيةفففف   المشفففاركةفففف   النمفففو المختمافففة ولفففدي م مشفففكبلت

 طافا المسفت دفة لؤل سفموكياتالأن  إلف شفارت نتفا   الدراسفة أسفرة. و األفف   األنشطة الروتينيفة
تتمفيم   إلضافة إالمنز ، ف   المدرسة ووقت المتبف   الدوام تحسنت بتد التدخ  خبل  فترة

المدرسففففة وأثنففففا  المتففففب. وتزايففففدت التاففففاعبلت ففففف   المسففففت دفة وقففففات غيففففراأل إلفففف  م سففففموكيات
 بينما انخاضت التااعبلت السمبية. طاا اإليجابية بين المتمم واألم م  األ

  ( التتفرل عمف  مفدى فاعميفة برنفام  عبلجف2411) جيهيان، موسي ست دفت دراسة ا 
 وكية )اضففطراب االنتبففا ، اضففطراب النشففاط الزا ففد،لخاففض بتففض االضففطرابات السففم  سففموك

وتضفمنت  .التوحفديين طاا ؤلتنمية الم ارات الحياتية ل( من خبل   اضطراب السمو  التدوان
مفففن ، ( سفففنة14 – 9تتفففراوح أعمفففارهم الزمنيفففة بفففين ) ،اتوحفففديً  طافففبلً  (16)عينفففة الدراسفففة مفففن 

. (75 – 50)ى ذكفا  يتفراوح مفا بفين ومسفتو ، محافظة اإلسماعيمية ف  قسم الناسية والتصبية
مقيففاس و  (التوحففديين )إعففداد الباحثففة طافا قيففاس الم ففارات الحياتيففة لؤل دوات الدراسففةوشفممت أ

التوحديين )إعفداد الباحثفة( وبرنفام  تفدريب  مقتفرح لتنميفة  طاا االضطرابات السموكية لدى األ
قففد أظ ففرت النتففا   فاعميففة البرنففام  و  .التوحففديين )إعففداد الباحثففة( طاففا الم ففارات الحياتيففة لؤل

التفففدريب  المسفففتخدم، حيفففث انخافففض لفففدى التينفففة مسفففتوى السفففمو  التفففدوان  والنشفففاط الحركففف  
ى االنتبففففا  مسففففتو  الماففففرط بتففففد تترضفففف م لمبرنففففام  السففففموك  كمففففا أسففففارت النتففففا   عففففن ارتاففففاع

 .خرينالتوحديين بما يتن  زيادة تااعم م م  ان طاا األ ودرجات االجتماعية لدى
الكشفل عففن  إلف هففدفت  Hassiotis, et al, 2009)) نيوتس وآخييريسيها دراسفة

المتفوقين البفالغين ففراد ى األلفد التحفدي سفموكياتلضفبط  اإليجفاب السفمو   دعمفتالية برنام  
الاكريفة والفذين يظ فرون سفمو   عاقفةاإلذوي  مفن ا( ففردً 63) تكونت عينة الدراسة من. و ايً فكر 
تففم تطبيفف  التففبلج  افففردً  (31ولفف  تضففمنت )األ، مجمففوعتين تجففريبيتين  إلفف. تففم تقسففيم م تحففد

( تفم تطبيفف  التففبلج 32بينمفا المجموعففة الثانيففة )، اإليجففاب السففمو   دعفم إلفف ضففافة القياسف  إ
وقا مففة   1: قا مففة السففمو  المنحففرلشفف ور. شففممت أدوات الدراسففة 3اتففرة فقففط وذلفف  ل  القياسفف

عففن وجففود فففرو  ذات داللففة نتففا   الدراسففة أسففارت و عاقففات النما يففة. اإل يلتقيففيم الناسفف  لففذو ا
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 Aberrant Behaviour Checklist 



 

 

السففمو   دعففمطبقففت والتفف   حصففا ية بففين المجمففوعتين التجففريبتين لصففالح المجموعففة األولفف إ
 . التطبيق  ات التحمي  السموكيواستراتيج اإليجاب 

  عبلجفف  ة تطبيف  برنفامالتحقف  مفن فاعميف إلف ( 2444) محميد ،دراسية خطيا هفدفت 
موكية لفدى لتاب لخاض حدة بتفض االضفطرابات السفبالمتب يحتوي عم  بتض األنشطة واأل

نوبففات ، يففذا  الففذاتإوتنففاو  البرنففام  جوانففب السففمو  التاليففة ) .التوحففديين طاففا األعينففة مففن 
السفففمو  ، لتواصفففم عجفففز فففف  السفففمو  ا، النشفففاط الحركففف  المافففرط ونقفففص االنتبفففا ، الغضفففب

وجفود ففرو   إلف  وأشفارت النتفا   . توحفدًيا( طافبلً 24مفن ) الدراسفة تكونفت عينفةو  .(تفدوان ال
فراد المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية مفن أحصا ية بين ذات داللة إ

 .حيث درجة االضطرابات السموكية
  -:التعقي  عم  الدراسات السابقة 

 تم  الدراسات عم بين نتا    اتااقً هنا  اأن  سابقة  عرض الدراسات اليتضح من خبل
 تمثمفتوالتف   التوحفد أطافا لفدى  التحفدي سموكيات لخاضمتبلج السموك  ل  ابوجود أثر إيج

موجيفففد -بيمفففو وهفففذا مفففا أكدتفففه دراسفففة االنتبفففا  يفففذا  الفففذات واضفففطرابا  و  ، لتفففدوانالسفففمو  افففف  
بينمففا . (2444محمففد خطففاب ) ودراسففة ،(2411جي ففان موسفف  )ودراسففة  (2416) نآخففريو 

 اإليجفاب االثفر  إلف  اإليجفاب السفمو  دعفم اسفتيراتيجيات طبقفت التف   أشارت نتا   الدراسفات
 نهاسفيوتس وآخفري)دراسفة  ذهنًيفاالتوحفديين والمتفاقين  طافا لدى األ التحدي سموكيات لخاض

 (.2415)ن راهن وآخريدراسة و (  2449)
ألن ك  طاف   الحالةدراسة  التوحديين طبقت من    طاابرام  المقدمة لؤلالأن  ويبلحظ

 الدراسففات أكففدتكمففا  .مففن طافف  نخففر التحففدي سففموكياتمختمففل وتتاففاوت هففو طافف   يتوحففد
( 17 -3متظففم الدراسففات بففين )ففف   عينففة الدراسففة تففراوح عمففرالتففدخ  المبكففر و  أهميففة عمفف 
ففف   هنففا  نففدرةأن  الإ هميففة القصففوى لتففدخ  متمففم التربيففة الخاصففةعمفف  الففرغم مففن األو .سففنة

فكانفت  .التحفدي سفموكياتبفرام  السفموكية لخافض متفدخ  المتمفم ل إلف أشفارت التف   الدراسفات
فف   المتمفم مشفاركةهمية أ عم أكدت والت   (2415ن )راهن وآخريلف  فقط هنا  دراسة واحدة

  .التوحد طاا أل  التدخ  التبلج
لتبلج  عم  أهمية التبلج السموك  ،م  متظم هذ  الدراسات  البحث الحال تا اوبذل  

 من خبل  تطبي  التدخبلت المستندة عم  البراهيينالتوحديين  طاا لدى األ التحدي سموكيات



 

 

ال توجففد دراسففات نففه فإ ضففو  الدراسففات السففابقةوففف   .اإليجففاب السففمو   دعففمففف   تتمثفف والتفف  
 اإليجففاب السففمو   دعملفف سففموكيةتناولففت بففرام   -حففدود عمففم الباحثففة ففف   -ناسففية  تربويففة أو

تتضمن والت   التربيةالبي ة المصرية و ف   يينالتوحد طاا لدى األ التحدي سموكياتمحد من ل
 البحفففث الحفففال تحديفففد موضفففوع إلففف   الفففذي دفففف  األمفففر، الخطفففة التبلجيفففةفففف   لمتمفففماتااعففف  

المتففا   التوحففديلففدى الطافف   التحففدي سففموكيات لخاففض مسففتوى عففداد برنففام وال ففدل منففه إ
 .اإليجاب السمو   دعممن خبل   ذهنًيا

 فروض البحث 
  -: عم  النحو التال  الحال البحث فروضث السابقة يمكن صياغة ضو  نتا   البحو   ف
يففففذا  الففففذاتو صففففراخ ) التحففففدي سففففموكياتدواففففف  مثيففففرة لهنففففا   .1  ةلففففدى الطامفففف (ا 

 .ذهنيةال عاقةاإل يوذية التوحد
 فففف  سفففموكيات اإليجفففاب السفففمو  هنفففا  ففففرو  قبففف  وبتفففد تطبيففف  برنفففام  دعفففم  .2

  .الذهنية عاقةاإل يلدى الطامة التوحدية وذ التحدي
  تاجراءواإل لمنهجا
  البحث منهج -:والً أ

تنفاو  فف   مف  الدراسفة المكثافة لمافرد الواحفدع يالمنح  الافرد عم   الحال البحث اعتمد
خطفففة تطبيففف  فففف   ثففف تحقيق فففا وتتم إلففف تسفففت  الباحثفففة التففف   ا لؤلهفففدالمتغيفففرات البحفففث وفقًففف

لتناسفففب قدراتفففه واحتياجاتفففه  ذهنًيفففالمتفففا  ا التوحفففدي مطاففف خفففاص ل موضفففوعة بشفففك   عبلجيفففة 
ففف   تماففونيخو عففدم التجففانس و التبففاين توحففد يتسففمون بال أطاففا إن  حيففث ي؛تطبفف  بشففك  فففردو 

متفه لمبل  يالمنحف  الافرد طريقة الباحثة ستخدمتالذا  .ية والسموكيةالنما سمات م الشخصية و 
 مسفتوى خافضل اإليجفاب  السفمو  دعفم برنفام  فاعميفة مفن لمتحقف   لطبيتفة البحفث الحفال

، ب(-عمف  تصفميم )أ يويتتمفد تصفميم المنحنف  الافرد .البحفث عينفة لفدى التحفدي سفموكيات
حيففث يشفففتم  التصفففميم  .و)ب( تمثفف  مرحمفففة التفففبلج، حيففث )أ( تمثففف  مرحمففة الخفففط القاعفففدي

قيفففاس السفففمو  قبففف  بفففد   في فففا يفففتمو ، يحمفففة الخفففط القاعفففدمر  :عمففف  مفففرحمتين تجفففريبيتين وهمفففا
قيفففاس الصفففد  لمتحقففف  مفففن و بمتالجفففة السفففمو .  ةفي فففا تبفففدأ الباحثفففو  مرحمفففة التفففبلجالبرنفففام  و 

فففف   ك  متكفففررقيفففاس المتغيفففر التفففاب  بشففف يأ ،لمبرنفففام  مفففن خفففبل  القيفففاس المتكفففرر  الفففداخم
وسففول يففتم  .(اإليجففاب التففاب  )السففمو  ا لممتغيففر ا واضففحً يقففدم وصففاً والففذي  المراحفف  التجريبيففة



 

 

 استمر لمدةوالذي  (ABC)  بيان السمو  الثبلثف   لمسمو   تسجي  اليومالذل  من خبل  
 . ا( أسبوعً 12)

  بحثال عينة -:اثانيً 
تبمففأل  ،(لمسففرية االسففم الحقيقفف  : تففم تغييففرتوحديففة )مففريم ةمففن طامفف البحففثت عينففة ت لافف
اضفطراب طيفل  مزدوجة من إعاقةمن   تتان  وه لدراسةجرا  اوقت إ ةسن( 12) من التمر
 ا.( شف رً 35عمفر )فف    التوحفد وهفضفطراب طيفل اب تفم تشخيصف ا ،الذهنيفة عاقةواإلالتوحد 

 ةلففذكا  الففواردا لنسففبة اطبقًفف، (53 ففا )نسففبة ذكا ن إ حيففث ،ذهنيففة متوسففطة إعاقففة مففن  تتففانو 
 الطامفة مفن ضفتل  تتفانو ، لفدي اة كاديميفمسفتوى الم فارات األتنخاض و  المركز.ف   بسجم ا
تففردد صففوات و بتففض األ ويمكن ففا أصففدارالتواصفف  الماظفف    عمفف القففدرة ضففتلنتبففا  و االففف  

ا استخدام قمي  جدً ب تقومو  . والتواص  غير الماظ  محدود جداتض الكممات الماردة البسيطةب
تصفرخ و  ةيدتضفح  عنفدما تكفون سفتبتسفم و ت  ف ف ،مف  ذلف تتبيرات الوجه. و ما ات و يمن اإل

مف   لمتواصف  سفموكياتعادة ما تقوم بفبتض ال  وه عندما ال تستطي  الحصو  عم  ما تريد.
 .شرال كام وتحتاج إل االجتماع . ويمكن تدريب ا عم  الم ارات الحياتية والتكيل انخرين

االحتياجفات  يذو لف الن اريفةمرعاية ل المراكز المتخصصة أحد حضرتو  اتيش م  والدي ت مريم 
قففد تففم أخففذ و  .بجم وريففة مصففر التربيففة -ة القففاهرة بمدينففالتابتففة لمجمتيففات الخيريففة  خاصففةال

مسفاعدة الطامفة  إلف  البحفث ي فدل بار  بف ن هفذاخوتم إ البحثف   األمر لمبد   من ولاإلذن 
والتف   السفمبية سفموكياتال تقفوم بفبتض مفريم  نبف المتممفة تشفكوو  .التحفديعم  خافض سفمو  

 . عض اليدينو خ الصراف   تمث ت
االحتياجففات ذوي  التواصفف  مفف  عففدد مففن مراكففز مففن خففبل  حالففةقففد تففم التتففرل عمفف  الو 

محافظففففة ففففف   التابتففففة لمجمتيففففات الخيريففففة التوحففففد طاففففا الخاصففففة ومراكففففز الرعايففففة اليوميففففة أل
م بففففبتض لففففدي ا طامففففة تقففففو أن  تشففففكو مففففنوالتفففف   ومن ففففا تففففم التتففففرل عمفففف  المتممففففة ،القففففاهرة

 .  البحث الحالف   تمت دراست االت   الحالةه   كانتو  السمبية سموكياتال
/ 2416  مففن التففام الدراسفف  خففبل  التففرم الثففان  الحففال تففم تطبيفف  البحففث -:الحييدود الزمنييية

2417 . 
  .جم ورية مصر التربية –ة محافظة القاهر  -:الحدود المكانية

 



 

 

   البحثوات أد -:اثالثً 
 -:عداد الباحثة(ا  ترجمة و ) وحديالتلدى الطفل  دوافع السموك تقييم مقياس .1

 لفففففففدوراند 1لسففففففمو ا اففففففف و د تقيففففففيم مقيففففففاس ترجمففففففةقامففففففت الباحثففففففة ب البحففففففثال لتحقيفففففف  أهففففففد
( فقفرة 16) هو مقياس واس  الشف رة ويتضفمنو  (Durand & Crimmins, 1988)وكريمنس

تحففففدد والتفففف   .واالنتبففففا  وال ففففروب اتممموسففففالو  حسففففاستتضففففمن اإل ( أبتففففاد4موزعففففة عمفففف  )
جابت ا من خبل  مقياس متدرج من تسبب حدوث أو عدم حدوث السمو  ويتم إالت   الظرول

وقففد  .()الحففدوث بشففك  مسففتمر  ( ويتنفف)خمسففة إلفف  (ث السففمو عففدم حففدو )  )صففار( ويتنفف
ح تتففففراو و  ثبفففات عاليففففة بففففين المقفففاييس الارعيففففةلففف  متففففدالت صففففد  و إكففففريمنس و  دورانففففد أشفففار

  .Durand & Crimmins, 1988) ) (4.92ال   4.66بين )  االتسا  الداخممتامبلت 
: متامف  الافا  كمفا يمف متفامبلت الثبفات :لمقياس تقيفيم دوافف  السفمو   االتسا  الداخم

تففففم و . متففففامبلت ثبففففات مناسففففبةتتففففد ( و 4.79) ةالنصففففاي ة ففففمتامفففف  التجز ( و 4.84كرونبففففاخ )
قيمفففه  تراوحفففت، و لممقيفففاس الكميفففة الدرجفففةو  درجفففة مافففردةمتفففامبلت االرتبفففاط بفففين كففف  حسفففاب 

مما يؤكد عم  تمت   (4.45)عند مستوى  دالة  ( وه4.89و 4.76بين )متامبلت االرتباط 
 . المرتا   ماردات المقياس باالتسا  الداخم

  ( ABC Chart)التحميل ثالث  العناصر  -:مسموكل  التحميل الوظيف بيان .2
عنفد ظ فور سفمو   ةالمحيطفة بالطامفو بقة أحديفد الظفرول السفات إلف وي دل هذا البيفان 

ن حدث وكم مرة يحدث ومفا الفذي يحفدث قبف  وم  م   المستغر  )تاريخ حدوثه والوقت التحدي
مففن جففرا  سففموكه  السففمو  وكيففل اسففتجاب انخففرون ومففا المكاسففب التفف  جناهففا الطافف ظ ففور 
 (Aوذلفف  مففن خففبل  تحديففد الحففدث السففاب  ).المشففكمة( تففرتبط بظ ففورأخففرى مبلحظففات  وأيففة
تففم تسففجي  سففبوع وقففد ويففتم تسففجي  السففمو  عمفف  مففدار األ (Cتحديففد النتيجففة ) و (B) السففمو و 

 إلف لمسفمو    تحميف  الفوظياالي فدل و . فتفرة تطبيف  البرنفام   وهف ا( أسبوعً 12السمو  لمدة )
التنبففؤ عنففد حففدوث ( 3، و سففباب المحتممففة لمسففم( تحديففد األ2،د المشففكمة السففموكية ( تحديفف1:

 .( تصميم برنام  تدخ  فتا 4، مةالمشك
 
  

                                                           
1
 Motivation Behaviour Assessment Scale 



 

 

  -:الباحثة( عدادإ)البرنامج  .3
 التوحففديالطافف  لففدى  التحففدي سففموكياتبرنففام  لخاففض مسففتوى  امففت الباحثففة بتصففميمق

  سففاس التممففاأل. ويسففتند اإليجففاب السففمو   دعففم سففتخدام فنيففاتباذهنيففة متوسففطة  إعاقففة يوذ
 عمففففف   البرنفففففام  التبلجففففف ييحتفففففو و  .لمسفففففمو   أسفففففس التحميففففف  التطبيقففففف ل فففففذا البرنفففففام  إلففففف 

  .التوحديلمطا   اإليجاب السمو   دعمو  خطة تتدي  السمو استراتيجيات 
 قفدو . + تطبيف  اسفتراتيجيات البرنفام ( اإليجاب + دعم السمو   المتممة )المراقبة :المشاركون

  .ب  الباحثةتم تدريب ا من ق  

المتفا  و  التوحفدي  الطا لدى عض اليدين(الصراخ و ) التحدي وكياتسم خاض -:الهدف- أ
الاصف  فف    التكياف السفمو  جوانفب بتفض تحسفين بفدور  سفول يتمف  عمف والفذي  ذهنًيفا
 اداد البرنفففففام  وفقًفففففعفففففوتفففففم إ . التفففففبلج السفففففموك فنيفففففاتبتفففففض  باسفففففتخدام وذلففففف   الدراسففففف

 ,Wong)ن و صفا ا ونف  وآخفر دلفة كمفا و ة عمف  األلمممارسفات القا مف ربتفةلؤلساسيات األ
et al, 2014)  انتتشم  التوحديين و  طاا لؤل التحدي سموكياتلخاض  :- 

 .حداث السابقة )ما قب  السمو (األ التدخ  القا م عم  -
 .سموكياتأو غير  من ال اإليجاب التااضم  لمسمو   التتزيز  -
  .السمو  السمب خاض -
  انقطاع االستجابة أو إعادة التوجيه. -

 عاقةاإل يالطا  ذ إل   البحث الحالف   المتد يرشادالبرنام  اإل -:فئة المستهدفةال –  
مففن محافظففة  مرحمففة الطاولففةففف   الذهنيففة عاقففةمزدوجففة مففن اضففطراب طيففل التوحففد واإلال

 .متوسط  ثقافو  يات مستوى اقتصادمن أسر ذ ،جم ورية مصر التربية –القاهرة 
 لمفادة المناسفب المحتفوى وضف  جف أ مفن -:يرشياداإل  البرنيامج محتيوىمصيادر و  –ج 

 والدراسفات البحفوث عمف  االطفبلع تفم الحاليفة الدراسفةفف   المسفتخدم يرشفادالبرنفام  اإل
السففمو   دعفمعمفف   التوحففديين طافا لؤل رشفاديةإ بفرام  تصففميم تناولففتالتف   السفابقة
ونف    فف محتفوى البرنفام  ختيفارال مجفاالً  كانفت التف  الدراسفات هفمأ وتمثمفت اإليجفاب 
  .(Rahn, et al,2015) نآخريراهن و و ( Wong, et al,2014) نوآخري

 
 



 

 

  -:جراءات البحثإ - ا:رابعً 
قففد قامففت المتممففة بتسففجي  ، و ذلفف  بتطبيفف  مقيففاس دواففف  السففمو تحديففد دواففف  السففمو  و  -

 المقياس.
بيففان تحميفف  السففمو  ففف   ()الحففدث السففاب  والسففمو  والنتيجففةة وتسففجي  السففمو  مراقبفف  -

  .الصل متممةب  من ق  أسبوع لمدة 
 .ب  الباحثةمن ق  لمسمو    والتحمي  الثبلث تحديد الدواف تصحيح المقياس و  -
 . عم  طمب الباحثة بنا ً لطامة تم  عم  المتززات لدى اقا مة تش عدت المتممةأ -
 تشففمموالتفف   اإليجففاب السففمو   دعففمخطففة  قامففت الباحثففة بإعففداد ،التحميفف نتففا   ل اوفقًفف -

التففف   جانفففب خطففة التفففدخ  إلففف هففذا  ، ففا ب فففادعمسفففيتم التففف   الطريقففةطامفففة و ت المتففززا
وقامفت المتممفة . التحفدي سفموكياتقيفام الطامفة ب حالفةفف   الصفلفف   ا المتممفة ستطبق

و عفدم تم تسجي  حفدوث أمحددة حيث زمنية  فتراتف   بمبلحظة تكرار حدوث السمو 
 -ص 9)ة الاتفرة الصفباحيف   لصلاف   ثنا  التواجدأحدوث السمو  المست دل يوميا 

وقامفت الباحثفة بمتابتفة المتممفة  ،اسفبوعً ( أ12لمدة )و  ل  الخميسمن األحد إ (ظ را12
  -:لمطامة خطة التبلج الاردية  ويوضح الجدو  التال .أسبوعيا

 تصميم خطة العالج( 2جدول )

الفنيات 
 هالمستخدم

 جراءاتاإل
 

 المرحمة

 

يذا   مة والتركيز عميهاتحديد المشكالخطوة األول :  )الصراخ وا 
 (الذات

 سموكياتلمشكمة  دوافع االمثيرةالالتعرف عم  : الخطوة الثانية
 :التحدي

 .تطبي  مقياس تقييم دواف  السمو  .1
 باسفتخدام التحميف تكرار السفمو  متد  و  تحديد مسبب السمو  .2

 .ABC  الثبلث

مرحمة ما 
 قب  التبلج

سبوع )األ
 األو (

الدعم  -
  اإليجاب
 

 التتزيز -

 البرنامج استراتيجيات تطبيقالخطوة الثالثة: 
 -:ستراتيجيات وقائيةا -
)مثفا : الطامفة طامفة لم المناسفبة والتموينفات االحتياجات توفير -

رسففففففا  إم تنسففففف  ا األوأحياًنفففففف ،االمشففففففروبات والتصفففففيرتحفففففب 

المرحمة 
 األول 

 سبوع:)األ
2-9) 



 

 

الفنيات 
 هالمستخدم

 جراءاتاإل
 المرحمة 

 
التتزيز  -

 التااضم 
 

 طاا اإل -
 
 

عفض اخ و بالصفر  تقفوم الطامفة  وبالتفال ،ل  المدرسفةإ مشروب
 لذا ؛)الممموسات(ن يشربون التصيرعندما ترى انخرو  اليدين

  يففففوم  حتيففففاج أساسفففكفففان مففففن الم فففم تففففوفير المشفففروبات كا
 لمطامة(.

 المبلحظففة ةقويفف تكففونو  بتنايففة اإلشففرالتقففوم المتممففة ب -
 السفمو  يخفرجأن  قبف  الوضف  تغييفر يمكفنبحيث  تصرلالو 

 .السيطرة عن
مثففا : )، لمطامففة االجتمففاع بففا  واالنتالحففب و  عطففا  االهتمففامإ -

نتبففا  لمطامففة متممففة الصففل بإعطففا  قففدر كففال مففن اال مراعففاة
حينمفا ال يكفون أحفد يمتفب خاصة خفبل  فتفرة المتفب الحفر أو 

 .(م  الطاة
 :تفاعمية ستراتيجياتا -

حالفففة قيام فففا فففف   مثفففا : كيفففل تتتامففف  المتممفففة مففف  الطامفففة)
خفففر آ   طامفففة بشفففل فففا  الدأت ا ومحاولفففة إتقفففوم بت ففف، بالصففراخ
تسففتمت  ب فففا التفف   فتفف  األشففيا و  نشففطةاك ا باألإشففر أو تحبففه 

 ا(.حيثما كان ذل  ممكنً يجابيات والت كيد عم  اإل
 الخطوة الرابعة: تعميم السموك اإليجاب 

يكففون طمففب المتففززات  ،عمفف  طمففب المتففززات ةتففدريب الطامفف -
إمففا بالكممففات أو اإلشففارات أو نظففام التواصفف  بتبففاد  الصففور 

 .(PECS)بيكس 
امففففت ق)التواصفففف  بكففففروت بففففيكس(  تنميففففة م ففففارات التواصفففف  -

حتياجت فا ا الطامة طريقة لمتواص  لمتتبير عن المتممة بتدريب
 تتزيفزو  (.من الصراخ بدالً  بالصورلتواص  ا )السمو  البدي :

طمففب مففا تحتاحففة بشففك  و  كفف  مففرة تقففوم بالتواصفف ففف   الطامففة
 .مقبو 

السفمو  المرغفوب ت عند قيام ا بة عم  أساس ثابتتزيز الطام -
ك  مرة تسفتخدم ف   . )مثا : تتزيز التواص  الجيد لمطامةفيه



 

 

الفنيات 
 هالمستخدم

 جراءاتاإل
 المرحمة 

 من الصراخ( بيكس بدالً 
أكثففففففر الكتشففففففال السففففففمو   ةالمتممففففففة مبلحظففففففة الطامففففففعمفففففف   -

 .اإليجاب 
 تعق  السموك السمب الت   قم بتغيير النتائج الخطوة الخامسة:

 .(التحدي) السمو  الغير مقبو  تتزيزعدم تجاه  و  -
 السمبية البسيطة )غير الخطيرة(. سموكياتتجاه  ال -
 سمو  غير مقبو  بشك  فتا . ضبط أي -
قففففم بإعطففففا  الطافففف  بتففففض المتففففززات دون الحصففففو  عمفففف   -

 .التحديشريطة عدم قيامه بسمو   ،استجابة ما
 . السمو  بشك  تدريج ريتغييتم  ،ف  الغالب -

الدعم  -
 إليجاب ا

 التتزيز -
 التتميم -

 السادسة:الخطوة 
لخطفوات افف   كمفا اإليجفاب دعفم السفمو  متابتفة  الت كيد عم  -

 .الخامسة –الثالثة 
لفففف  إ اإليجففففاب السففففمو   تتمففففيم أثففففر دعففففمففففف   دأ المتممففففةتبفففف -

 .ل  تقوم ب ا الطامةخرى إبولة األالمق سموكياتال

المرحمة 
 الثانية

 : سبوع)األ
14- 12 ) 

 

 ائج الخطة العالجيةتقييم نت
فف   الطامفة لسفمو   ييم بيفان التحميف  الفوظياتقوذل  بتحمي  و  -

 . الصل المدرس
( 12 -1لمسفففمو  خفففبل  الاتفففرة التبلجيفففة )  إعفففداد رسفففم بيفففان -

 (.1)شك   اأسبوعً 

 مرحمة التقييم
 

 يرشفاداإل البرنفام فف   الباحثفة اسفتخدمت -:يرشياداإل  البرنيامجفي   المسيتخدمة الفنييات .هـ 
 : ما يمفي تمثمت السموك  التبلج فنيات بتض

( ممففا يتففزز هففذا السففمو  يوالمتنففو  ي: وهففو إثابففة الطامففة عمف  السففمو  السففوي )المففادالتعزيييز -
يشففم  التتزيففز إعطففا   .إذا تكففرر الموقففل ذاتففه السففمو  إلفف  تكففرار ويدعمففه ويثبتففه ويففدفت ا

 . الطتام( ،األلتاب ،مث : االنتبا )أشيا  محببة 



 

 

مففن  بفدالً  ()سفمو  بففدي  مقبففو   يجفاببسفمو  إ اعنفد قيام فف ة: دعفم الطامفف ز التفاضييمالتعزيي  -
عنفدما  الجانب انخر تقوم المتممة بصرل النظفر وعفدم االنتبفا  لمطامفةوف   .التحديسمو  

المكافف ة. وبفذل  يتشفك   أو الماظف  ويفتم الفدعم مفن خفبل  الثنفا  أو التشفجي  .تقوم بالصفراخ
ومففن ثففم يمكففن دعففم السففمو   ،سففتجابات الففواردة والففدعم غيففر المقصففودالسففمو  مففن خففبل  اال

  . لمحد من السمو  السمب اإليجاب 
هففففذا األسفففموب عمفففف  هففففو التوقفففل عففففن االسفففتجابة نتيجففففة توقفففل التففففدعيم، ويقفففوم  :طفييياءاإل -

تصففرفاته  وغففض النظففر عففن قففوم بالسففمو  غيففر المقبففو حففين ي انصففرال المتمففم عففن الطافف 
  يحسن التصرل ويتد  السمو . ا  عميه حينوالثن، لمدة محددة

حفدث التف   سمو  ما إلف  ظفرول أخفرى غيفر: يستخدم التتميم عندما يمتد أثر دعم التعميم -
 .أخرى سموكياتيمتد عم  مواقل أو أن  يفي ا التدريب أ

 سفموكياتلفيس فقفط عمف  مجموعفة مفن االسفتراتيجيات التف  تركفز  اإليجفاب دعم السفمو  تضمن يو 
 تشففم عمفف  األشففيا  ال امففة بالنسففبة لففه و  لضففمان حصففو  الطافف ا وسففا   تشففم  أيًضفف بفف  التحففدي

 -: انت

هفف   يففةلففذل  فاالسففتراتيجيات الوقا  ؛الوقايففة خيففر مففن التففبلج أن :1اسييتراتيجيات وقائييية .1
. وي ففدل الفف  تحديففد المحاففزات التفف  ابقففا  الطافف  سففتيدً ا  محاولففة لمنفف  حففدوث السففمو  و 

ألن ، مكففانعمفف  قففدر اإل محاولففة الحففد من ففا  وبالتففال تحففديالحففدوث سففمو  تتسففبب ففف  
تتضففمن و  .التحففديلفف  منفف  حففدوث سففمو  حيففان إكثيففر مففن األففف   ييففؤدأن  مكففنذلفف  ي

 -: تان
  .خصا ص التوحدو  االعتبار سماتف   األخذ -
 طامة.لم المناسبة والتموينات االحتياجات توفير -
 قبف  الوضف  تغييفر يمكنف بحيفث  وتصفرل المبلحظفة قفوي وكن بتناية شرالاإل -

 .السيطرة عن السمو  يخرجأن 
  .لمطامة االجتماع عطا  االهتمام واالنتبا  إ -
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 Proactive Strategies 



 

 

مفففن والمحيطفففين ب فففا  الطاففف الحافففاظ عمفف  سفففبلمة  إلففف وت فففدل : 1اسيييتراتيجيات تفاعميييية .2
عرضففة  أكثففر أو ةغاضفب ةيكففون في فا الطامففالتفف   الحالفةففف   ةوسفيمة لمففرد بسفرعو األذى. 

  -:تتضمن ما يم و . التحدي سموكياتل
 .)التواص  بكروت بيكس( بديبًل  االطامة سموكً  تدريب -
ة بديمففة لمتواصففف  لمتتبيفففر عفففن قففم بتتمفففيم الطامفففة طريقففف :تنميففة م فففارات التواصففف  -

سفتخدام : امفن الصفراخ )مثفا  لمتواصف  بفدالً  حتياجت ا أو التتبير عفن مشفاعرهاا
  .(جداو  النشاط

التااضفم  بطرقفه  خبل  إجفرا ات التتزيفز السمب اا  لمسمو  وب ذا الن   يتم تطبي  مبدأ اإلط
 .اإليجاب زيادة فاعمية الدعم ف   يس مالذي  المختماة، األمر

تتتمفففد عمففف  المبلحظفففة والتففف   حصفففا  الوصفففا اإل تفففم تطبيففف  طريقفففة: معالجييية البيانيييات .و
 بحفث الحففال عتمفد الاقفد . و سفاليب المسفتخدمة فف  التقيفيمأكثفر األ هفو يتفد مفنو ، المباشفرة
 افقًفففو ( و  )الصفففل الدراسفففالمبلحظفففة المباشفففرة لمسفففمو  فففف  البي فففة الطبيتيفففة طريقفففة عمففف  

   حفففدوث المشففففكمةثنفففاتسفففج  البيانفففات أ حيفففث تفففم ( A-B-C)السفففمو   نمفففوذج وصفففلل
و تتبف  تسفب  أالتف   حفداثاألالوقفت والسفمو  و و ول حدوث المشكمة ظر ه   والبيانات هنا
  .السمو  مباشرة

 المناقشةو  نتائجال
  ولالتساؤل األ 

ييذاء اليذات) التحيدي سيموكياتاليدوافع المثييرة لميا " ونصة  ة التوحدييةليدى الطفمي( صيراخ وا 
 "عينة الدراسة؟ الذهنية عاقةاإل ذيو 
 تطبيف  المرحمفة األولف : -:م الفدواف  عمف  مفرحمتين كفانت قييت تم تساؤ هذا ال جابة عم لئلو 

حسفاس اإل -: تانكف أربتفة مثيفرات تضفمنوالفذي  التوحفديمطاف  لدواف  السفمو  تقييم  مقياس
 التحدي سموكياتذل  ألج  التترل عم  دواف  و  ،بال رو و االنتبا  و ات )الماديات( سممو مالو 
 ABC“ سففمو لم بيففان التحميفف  الثبلثفف  تطبيفف المرحمففة الثانيففة: . و يوضففح ذلفف  (1)جففدو  و 

chart”  مدة أسبوعل ل  تسجي  تكرار السمو  وشدتهإهدل والذي. 
 : نتا   مقياس تقييم دواف  السمو أواًل 
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 Reactive strategies 



 

 

 (1جدول )
 (1)دراسة حالة ن =  البحثلدى عينة  التحدي سموكياتالدوافع المثيرة ل

 حساساإل دواف  السمو  
Sensory 

 الممموسات
Tangible 

 نتبا اال
 Attention 

 ال روب 
 Escape 

 
 
 
 

 الدرجة الكمية =

4 5 5 2 
5 5 5 3 
1 5 5 5 
1 5 5 3 
11 24 24 14 

 3.25 5 5 2.75 متوسط الدرجات
 الثالث األو  مكرر و األ الراب  الترتيب 

 ولف  مكفرراألو  األولف  المرتبفة حفتبلا االنتبفا و  الممموسفات  دافتفأن  (1) جفدو  يوضفح
بينمفا  ،تتد أعم  درجة يمكن الحصو  عمي فاو  يعم  التساو  ( لكبل من ما5بمتوسط درجات )

الرابتففة المرتبففة حتفف  احسففاس داففف  اإلو  (3.25المرتبففة الثالثففة بمتوسففط ) حتفف اففف  ال ففروب دا
 لفدى عينفة الدراسفة التحفدي سموكياتل ةوبذل  تتحدد الدواف  المثير  (.2.75األخيرة بمتوسط )و 

 .ال روب داف و  داف  االنتبا  وداف  الممموساتف  
 ”ABC Chart“ لمسمو  بيان التحمي  الثبلث : نتا   اثانيً 

 و األ سففبوعاألخففبل   ةمففر  (65)لفف وصفف  إ التحففديسففمو  شففدة تكففرار أن  أففادت النتففا  
، لمسفمو   تحمي  الثبلثلعم  ا ابنا ً و  .اليوم الواحدف   مرة (13)ربمتد  تكرا، )قب  التطبي (

 -:انت ف   تمثمتوالت   تم تحديد محازات السمو 
الحمفوى  :انتف فف   تمثمفتو  تتيين فا مفن قبف  المتممفة كما تفم، ة لدى الطامةاضمشيا  الماأل -
 .بتض األلتابو  الحديقةف   المتب -التصير  –
لؤلسفففباب  خطفففة التفففبلجفففف   التحفففدي سفففموكياتدرا  هفففذ  المحافففزات المثيفففرة لإتم سفففول يفففو  -
 -:تيةان

 .ةالمشكم نشو  دون لمحيمولة التنظيمو   لتجنب وقوع السمو  السمب : االتجا  الوقا  .1
 .تغيير النتا   المرتبطة بالحدثو  ،متم  عم  خاض ا: ل تااعمالتجا  اال .2



 

 

حيففث يفففتم تقففديم هفففذ   ؛اإليجففاب السفففمو   دعففملمحكففم فيمففا بتفففد عمفف  نجففاح برنفففام   .3
  .اإليجاب السمو   دعمالممموسات ل

  .التحدي سموكياتتجا   المتممةقوم به تأن  ما يمكن تحديد .4
 دالب ،هفففذ  الطامفففة كوسموضففف  خطفففة تتفففدي   ف  أدن نبأ لقبتتففد هفففذ  خطفففوة هامفففة و 

. كوالسم اذه ليدتت ةطخ وض  يففةكيا فرونت كوالسم لففة ب ففذااطالتقففوم  لماذا فرن نتأو
دعففم  السففمو  مففن تجففا نقففوم بففه أن  د مففا يمكففنتففم تحديفف نتففا  مففا توصففمنا بففه مففن  عمفف  وبنففا ً 

  سففففمو  السففففمبتجاهفففف  الو  المحببففففة شففففيا بتففففض األ اطا  ففففعيجففففاب  مففففن خففففبل  االنتبففففا  أو إإ
وقففت قصففير ففف   يجابيففةإ   نتففا  ن ففا تتطففميففزات هففذ  الطريقففة أمومففن  . التتزيففز التااضففمو 

  .فتاليةببساطة و 
  ولالتساؤل األ تفسير نتائج 
المغة ضتل  يظ ر نتيجةسمو  متتمم و  هو التحدي سمو هذ  النتا   ب ن يمكن تاسير 

تسفتخدم كممفات المغفة و فف   مفن قصفور  تتفان  الحفال البحفثعينفة طامة الن إ حيث؛ التتبيرية
أن  ومففن الممكففن .ألن ففا ال يمكن ففا التواصفف  بففالكبلمحبففاط باإلربمففا تشففتر . و لمتواصفف  متففدودة
 ,Edelson & Johnson) قد يخفدم أكثفر مفن وظيافة واحفدة التحديمن سمو   اواحدً  شكبًل 

 التحففدي وكياتسففمناففس إثففارة ففف   هنففا  عففدة دواففف  تسفف مأن  أوضففحت النتففا   كمففا (2016
 ااالنتبفففا  يشفففكبلن مًتفففو الممموسفففات   دافتفففأن  حيفففث؛ لفففدى الطامفففة )الصفففراخ وعفففض اليفففدين(

حصفففول ا عمففف  بالدرجفففة األولففف . الفففداف  األو :  التحفففدي سفففموكياتثفففارة إفففف   عمففف النسفففبة األ
: تقفوم الطامفة بتفض يفدي ا  عم  سبي  المثفا(.Durand & Crimmins,1988)الممموسات 

وعففادة مففا قففادر عمف  توصففي  احتياجات ففا وعنفدما ال تحصفف  عمف  مففا تريفد.  عنفدما تكففون غيفر
ا يتففد تتزيففزً والففذي ، و بتففد وقففت قصففير مففن عففض اليففدينأمففا تريففد خففبل   عمفف  كانففت تحصفف 
لي ففا إ الماضففمةالطامففة تقففوم ب ففذا السففمو  كوسففيمة لمحصففو  عمفف  األشففيا   نفففإ ل ففذا السففمو ؛
 الطامةقفد تشففتر ف ،جفذب االنتبففا  هفوو  آخففر دافف   أحيففان أخفرى يكفون هنففاوفف   .()الممموسفات

نتبفففا  لجفففذب ا التحفففديبسففمو   لفففذل  تقفففوم ؛انتبفففا ()  جتمففاعبفف ن ال أحفففد يتطي فففا أى اهتمفففام ا
 اتظ فر الطامفة سفموكً قفد  ،ضفافة إلف  ذلف إ .السفمو ممفا يتفزز  ،لي فافتسرع المتممفة إ ،المتممة
   سففبي  المثففا : تقففوم بالسففمو  المشففك عمفف، لمت ففرب مففن األنشففطة غيففر المرغوبففة لففدي ا اسففمبيً 

 . جمسات التخاطبف   لتدم رغبت ا



 

 

عفن  التواصف  والتتبيفرأن  إلف أشفارت  حيفث، السابقة الدراساتنتيجة م  تتواف  هذ  الو 
 نتيجفة يفذا  الفذات ونوبفات الغضفبمثف  إ ،التحفدي سفموكياتواف  ورا  من أهفم الفد هما الناس

السفففمو  هفففو ن إ حيفففثو  ؛رغفففب فيفففها أو مفففا تحتياج فففاعفففن  لمتتبيفففر يفففةالتتبير  نقص القفففدراتلففف
 يفذا  الفذاتإسفمو  الصفراخ أو عفن ذلف  مفن خفبل  سفمو   تتبرقد   فبالتال ،سموب لمتواص أ

(Boesch, et al, 2015; Matson, et al, 2009).  نؤكفد دانفبلب وآخفرو كفذل  يو 
(Dunlap, et al, 2013).  التوحفدي طاف ال محاولفةهف   سفموكياتال الفدواف  ورا  تمف أن 
 .ال روب() ما أو تجنب ش  )ممموسات(  لحصو  عم  ش  ا

التتففرل عمفف  و ل التتففرل عمفف  دواففف  السففمو  إلفف  اكتسففاب ف ففم وظيافف  لمسففمو  كشففو 
 إلف ضفافة إ ؛اسفتمرارية السفمو  إلف  يرها تفؤدبفدو والتف   التحفدي سفمو األسباب الكامنفة ورا  

 نشو الحيمولة دون و  هذا السمو  غير المقبو  لخاض امً ها عامبًل يتد تجنب هذ  التوام  أن 
 إلف شفارت أ حيفث (2413ن )دونفبلب وآخفري دراسفة مف  تحميف  السفمو  هفذاويتاف   .مشفكبلت

غيففر  سففموكياتيففد الحففدث السففاب  لمسففمو ، والغففرض مففن التحد وھعمميففة تحميفف  السففمو  أن 
حديفففد السفففمو ، عمففف  ت اإليجفففاب السفففمو   دعفففموشفففممت إجفففرا ات  .البل قفففة، وعواقفففب السفففمو 

وتشففكي  فرضففية حففو  سففبب حففدوث السففمو ، وتقيففيم الارضففية، وتصففميم التففدخ  الففذي يركففز 
 ,Dunlap ,et al)، وتتمفيم سفمو  بفدي  يخفدم نافس الغفرض التحفديعمف  الحفد مفن سفمو  

تحديفد خطفة   البحفث الحفالفف   السفمو  الر يسفة تتفدي  ولف الخطوة األ تضمنت لذا. (2013
سفففمو   لتتفففدي تفففدخ  عفففداد برنفففام  تفففم إ ،لنتفففا  عمففف  تمففف  ا وبنفففا ً  .يالتحفففد سفففموكيات دوافففف 
 .البحثعينة  ةخاص بالطامال التحدي

   التساؤل الثان
ة الطفميي التحييدي سييموكياتخفييض ل اإليجيياب برنييامج دعييم السييموك  مييا مييدى فعالييية" ونصييه

  ."؟عينة الدراسة الذهنية عاقةاإل يذو  التوحدية
 سفففموكياتلمحفففد مفففن  اإليجفففاب السفففمو   دعفففمبرنفففام   عفففدادإم تففف جابفففة عمففف  هفففذا التسفففاؤ لئلو  

متابتفة  قفد تفمو  ،(2جدو  ف   ضح)كما هو مو  "مريم" ةلمطام من خبل  دراسة الحالة التحدي
مفففن قبففف    درسفففالصفففل المفففف   تسفففجي  متفففد  تكفففرار السفففمو و  ،اأسفففبوعً  (12) السفففمو  لاتفففرة
 (. 1) شك و ( 3) جدو ف   ضحكما يت ،متممة الصل

 



 

 

 (3)جدول 
 الصف المدرس  لدى دراسة الحالةف   التحدي سموكياتتسجيل معدل تكرار  

 اليوم 
 ألسبوعا

المجموع  الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد
 تكرار األيام

معدل 
تكرار 
 األسبوع

 المالحظات

 األول

15 13 12 13 12 65 13 

قبفففففف  مففففففا مرحمففففففة 
 التطبي 

شففففففدة التكففففففرار ففففففف  
اليففففففففففوم األو  مففففففففففن 

سففففففففففففففففففففففففبوع األو  األ
 مرة 15كانت 

 11 55 12 11 11 11 12 الثان 
 
 
  
 ول المرحمة األ 

 9 45 11 9 8 8 11 الثالث
 7 35 6 6 7 7 9 الرابع

 6.6 33 5 5 7 7 9 لخامسا
 5 25 5 4 5 5 6 لسادسا

 4 21 2 3 4 6 5 السابع
 2 11 1 3 1 2 3 الثامن 
  1 5 1 1 1 1 2 التاسع 
   المرحمة الثانية  1 1 1 1 1 1 1 العاشر 
الحادى 
 عشر 

تبلشفففففففف  السففففففففمو    1 1 1 1 1 1 1
 ان ا يً 

  الثان
  1 1 1 1 1 1 1 عشر 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (1شكل )
 اأسبوعً  12 البرنامجخالل الفترة  التحدي سموكياتلمعدل تكرار   رسم بيان

فف   ةالمتمثمفو  التحفدي سموكياتنخااض متد  ا( 3يتضح من جدو  )بينت النتا   كما 
 (12) ةيفففذا  الفففذات )عفففض اليففدين( حيفففث تفففم قيفففاس السفففمو  لمفففدا  ( و ب )صفففراخنوبففات الغضففف

 برنفام أن  ممفا يفد  عمف  ؛ان ا ًيف سفموكياتتبلشفت هفذ  الحيث ،  الصل المدرسف   اأسبوعً 
لفدى عينفة البحفث.  التحفدي سموكياتخاض ف   يجابيةبصورة إ قد أثر اإليجاب لسمو  دعم ا

ففف   ( مففرة13كففان )سففبوع األو  األففف   مو متففد  تكففرار السففأن  (1كمففا يتضففح مففن شففك  )و 
 ،لخافض السفمو  المسفت دل اإليجاب السمو   دعمستخدام قد تمت عممية التدخ  باو سبوع األ
قفد و  .مفرة (11) بمتفد  السفمو  تكفررحيفث  ،ثفان األسفبوع الفف   نخافاض طايفلاقفد لفوحظ و 

 حيفث سفج  ،اإليجفاب فنيات دعم السفمو   بتد تطبي  الوحظ ب ن السمو  بدأ ينخاض تدريجيً 
 ( مففففرات5) متففففد  تكففففرارب األسففففبوع السففففادسففففف   %( 54.7لفففف  )إ توصففففمنخاففففاض نسففففبة ا
ختاففففا  وب )اوصففف  إلفففف  المحففف  المطمففففأن  إلفففف ا ض تفففدريجيً انخاففففاال سفففتمراحيففففث . أسفففبوعيا
  .ان ا يً  سموكياتتبلشت تم  ال سبوع التاشر حيثاألف   (% 4 السمو 

اسففتمرت متابتففة السففمو  لاتفففرة  ،سففبوع التاشففراألففف   االسففمو  تماًمففذا انت ففا  هففبتففد و 
تطبيفففف  ففففف   سففففتمرار المتممففففةمفففف  مبلحظففففة ا ،اأسففففبوعً  عشففففر  ثنففففحتفففف  ن ايففففة اال أسففففبوعين

تففم تتمففيم تمفف  االنت ففا  مففن فتففرة التففبلج و  مفف  الطامففة بتففد اإليجففاب السففمو   دعففماسففتراتيجيات 
 .  الصل الدراسف   لمواقل المختماةاف   االستراتيجيات لمتتام  م  الطامة

 إلفف حيففث أشففارت المتممففة ، أسففار البرنفام  عففن نتففا   ثانويففة أخفرى ،ذلفف  إلفف ضفافة إ
 ج ودهفا كفان ل فا آثفارأن  تفرىأن  المتممفة قفد سفرتو  التااع  بين ا وبين الطامفة ةتحسن جود

13 

11 

9 

7 6.6 

5 
4 

2 1 0 0 0 



 

 

وسفففف مة  مكنففففةمكانففففت  اسففففتراتيجيات البرنففففام إجففففرا ات و أن  أشففففارت المتممففففة إلفففف و إيجابيففففة. 
أن ف فففم وترتيفففب سفففتجابت إلففف  االسفففتراتيجيات الداعمفففة لمسفففمو  الجيفففد و االتطبيففف  وأن الطامفففة 

 عفنا يًضفأ تسفار النتفا  و  .عمف  سفمو  الطامفة ير ذ  يفؤثر بشفك  جفحداث قب  وبتد السفمو األ
 ويشفير هفذا .وتنميفة م اراتفه التوحفديتتدي  سفمو  الطاف  ف   قصوىلتدخ  المتمم أهمية أن 
الصفل ف   متمم التربية الخاصة وفتالية التدخبلتعداد خطة لإف   مساندة المتمم أهمية إل 

 .  المدرس
   الثان تساؤلتفسير نتائج ال

برنفام  دعفم أن  لف إ الباحثفة ومناقشفت ا توصفمت وتحميم فا النتفا   عفرض خفبل  مفن
وتزايد السمو    لدى عينة البحث الحال التحدي سموكيات طاا إف   قد نجح اإليجاب السمو  
الحفد مفن فف   كفان ل فا دور فتفا  اإليجفاب تدخبلت دعم السمو  أن  عم  يد  مما ؛اإليجاب 
اضفطرابات ذوي  طافا األلفدى  يجابيفةإ نتفا   عنسفار تو  جيفدة سفموكياتوتنميفة  التحفديسمو  
فف   اإليجفاب دعم السفمو  يمكفن تاسفير األثفر الواضفح لفو . الذهنيفة عاقفةاإل يذ التوحفد طيفل
المشفكمة والتتفرل عمف  الفدواف   التركيفز عمف  :األو ، سفببين إلف  التحفدي سفموكياتض خاف

 لفف  إشففباع حاجففاتوالحاجففة إ التحففدي سففموكياتف ففم ففف   كففان ل ففا األثففر الكبيففروالتفف   المثيففرة
المقففام ففف   التحففديوالوقففول دون نشففو  سففمو   نتبففا لفف  المتففززات واالصففاة خاصففة إالطامففة وب

التف   اإليجفاب دعفم السفمو   وتقنيفات أسفاليب فتاليفة : الثفان .اا وقا ًيفيتفد جانًبفوالفذي  و األ
 تجاهفففف  السففففمو  غيففففر المقبففففو السففففمو  الجيففففد و  تتزيففففزن إ حيففففث، البرنففففام ففففف   اسففففتخدمت

 افةضفإ المقبفو . اإليجفاب وتنميفة السفمو   إطافا  السفمو  غيفر المقبفو ف   ( قد نجحالتحدي)
ففف   قففد سففاهمتوالتفف   األسففتجابة المرتبطففة بالسففمو    فكففرةتحميفف  السففمو  يسففتند عمففأن  لفف إ

ممففا أدى  يبشففك  فففرد ةطامفال الحتياجففات اه وفقًففماسففتخداتفم و  ةالطامفف سففموكياتالسفيطرة عمفف  
  . البحث الحالف   يالبرنام  الارد نجاح ل إ

السفمبية كوسفيمة  سفموكياتبال قومفقد كانت ت ،لطامةالمغة التتبيرية لدى الضتل  انظرً و 
يجففاد وسففيمة ولكفن عنففد إ .عمفف  المتففزز بسفبب عففدم امتبلك ففا لوسفيمة بديمففة لمتواصفف  لمحصفو 

تقوم به الطامة   يجابك  سمو  إ وتتزيز، (PECS)بيكس صور ال تباد  لمتواص  من خبل 
 وتتد .التحدي سموكياتمن الحد ف   ساهمقد  التحديبالصور كسمو  بدي  لسمو   لمتواص 
بنظفام التواصف  بتبفاد  طمفب المتفززات ن إ حيفث، كبيفر حفد   إلف  طبيتيفة هفذ  النتيجفة الباحثفة



 

 

 & Sundberg) عمف  التواصف  التوحفديتفدريب الطاف  ل اجفدً  سف بًل  ايتفد أمفرً بيكس الصفور 
Partington, 1998).  طمبففات  ةوعفدم تمبيفف التحففديمو  تجاهفف  المتممفة لسففأن  إضفافة إلفف

 Edelson ) المقبو  سمو  غيرا  الطاإف   ساهم قد ،من متززاتما تريد   ا الطامة وأعطا
& Johnson, 2016) . 

حيث أبدت المتممة كف  تتفاون لتنايفذ  ،دور كبير ل ذا البرنام م المنظ اإلعدادأن  كما
شففم  دراسففة الففذي   التجريبفف التصففميمأن  . كمففانجففاح هففذا البرنففام جيففة إلاالسففتراتيجيات التبل

 م وراجفح السفتخدام البرنفام لدراسة الحالة مبل فتم من خبلله إعداد خطة فردية والذي  ،الحالة
 . يبشك  فرد
مففف  نتفففا   الدراسفففات تتاففف  و فتاليفففة البفففرام  السفففموكية، النتفففا   الحاليفففة  دعمتففف ،اأخيفففرً و 
الطاففف  لفففدى  التحفففدي سفففموكياتلخافففض  اإليجفففاب السفففمو   دعفففمطبقفففت بفففرام  التففف   السفففابقة

ثم البحفث عفن الفدواف  ورا  هفذا  ،عمي ا ركيزتبدأ بتحديد المشكمة السموكية والت الت  التوحدي،
التف  تزيفد مفن  التوامف  استراتيجيات لتغيير السواب  وتقمي  دتحدسموكية ووض  خطة السمو  

 كمفا ،السفمو  المناسفب دعفممف  المشك  ومحاولفة تجاهف  هفذا السفمو  غيفر المناسفب سمو  ال
لضففبط  ساسففيةالمبففادئ األ . وتؤكففد قففوة هففذ  األدلففة توصففيات2416ن آخففريدراسففة راهففن و ففف  
 (. NICE, 2013) التوحديالطا   سمو 

 -:التوصيات
 اإليجفاب السفمو   دعفملااعميفة  نمفوذج نفاجح مفن  البحفث الحفالنه ا لمفا أسفارعسفتنادً ا
مفففن خفففبل  و ، الذهنيفففة عاقفففةاإل يذ التوحفففديالطاففف  لفففدى  التحفففدي سفففموكياتمسفففتوى  لخافففض

 -:التوصيات التالية ل إومناقشت ا توصمت الباحثة رض النتا   ع
   المففففدارس ففففف   وذلفففف  بتطبيقففففة  البحففففث الحففففالففففف   المصففففمماالسففففتاادة مففففن البرنففففام

 دعففففمواالسففففتاادة مففففن اسففففتراتيجيات  ،التوحففففد طاففففا والمراكففففز والمتاهففففد المخصصففففة أل
 .التحدي سموكيات لخاض اإليجاب السمو  

  السفففمو   دعفففمت فنيفففا تطبيففف التربيفففة الخاصفففة عمففف    االهتمفففام بتفففدريب متممفففضفففرورة
ومسففاعدة المتمففم عمفف   ،الطففبلب التوحففديين لففدى التحففدي سففموكيات لخاففض اإليجففاب 

 تجا  التوحد. اإليجاب دف  الحس 



 

 

 السفمو   دعفماستراتيجيات قا مة عم   لممتممين وانبا  ةياالهتمام بتصميم برام  تدريب
 يمكن مبكرالالمكثل   التدخ  السموكن إ حيث ،التحدي سموكياتمحد من ل اإليجاب 

 .يخاض بشك  كبير من أعراض التوحد وتحسين األدا  التامأن 
 غيففففر  سففففموكياتبصففففورة المختماففففة مففففن أجفففف  الحففففد مففففن ال دعمأن يسففففتخدم أسففففموب الفففف

فف   لمطا  يتم  عم  زيادة تكرار السمو  الجيفد اإليجاب السمو   دعمن فإ ،المرغوبة
 المستقب . 
 -:البحوث المقترحة

   والفففذي   ،الصفففل المدرسففففففف   اإليجفففاب السفففمو   دعفففمخبلت تفففدتطبيففف  البحفففث فففف
لضففمان التتفففديبلت بدايففة التففام الدراسفف  ففف   وتبففدأ طاففا األأكبففر مففن  ايتضففمن عففددً 

  ية.الوقا ية والتااعم
   ة حففد لخاففض اإليجففاب السففمو   دعففمالقا مففة عمفف   بففا آلل تدريبيففةالدراسففة أثففر البففرام

يذا  الذان و مث  التدو  التحدي سموكيات  .التوحديالطا  ات لدى ا 
 تحديفد التوامف  و  التحفدي سفموكياتجرا  دراسة مسحية لمتترل عمف  متفدالت انتشفار إ

  السفموكالتفدخ   فتاليفةلضمان  التوحديالطا  لدى  التحدي سموكياتالبي ية المثيرة ل
 تواف  م  الخصا ص الاريدة لؤلفراد التوحديين.الو 

 المراجعقائمة 
لتنمية المهارات   فاعمية برنامج تدريب(. 2411ان محمد )جي ان حسين سميم، موس 

رسالة دكتورا  )، التوحديين طفالالحياتية لخفض االضطرابات السموكية لدى األ
 .جامتة قناة السويس، كمية التربية باالسماعيمية، (غير منشورة

مدى فاعمية برنامج عالج  بالمع  لخفض االضطرابات (. 2444محمد أحمد ) ،خطاب
مت د ، غير منشورة( رسالة دكتوراة)، التوحديين طفاللسموكية لدى عينة من األا

 جامتة عين شمس.، الدراسات التميا لمطاولة

American Psychiatric Association (APA). (2013). Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders–5 (DSM-5). Washington، 

DC: American Psychiatric Association.  



 

 

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical 

manual for mental disorders (4
th

 ed.، text revision). Washington، 

D.C: American Psychiatric Association. 

Bello-Mojeed، M. Ani، C. Lagunju، L. and Omigbodun، O. (2016). 

Feasibility of parent mediated behavioural intervention for 

behavioural problems in children with autism spectrum disorder in 

Nigeria: a pilot study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental 

Health، 10 (1)، 28.  

Blair، K. C.، Lee، I.، Cho، S.، Dunlap، G. (2011). Positive Behavior Support 

Through Family–School Collaboration for Young Children with 

Autism. Topics in Early Childhood Special Education، 31(1)، 22-

36. 

Boesch، M.، Taber-Doughty، T.، Wendt، O.، Smalts، S. (2015) Using a 

behavioural approach to decrease self-injurious behaviour in an 

adolescent with severe autism: a data-based case study. Education 

and Treatment of children، 38 (3)، 305-328. 

Bryson، S.; Bradley، E. Thompson، A. (2008). Prevalence of autism among 

adolescents with intellectual disabilities. The Canadian Journal of 

Psychiatry، 53 (7)،449-59.  

Buschbacher، P. W.، & Fox، L. (2003). Understanding and intervening with 

the challenging behavior of young children with autism spectrum 

disorder. Language، Speech، and Hearing Services in Schools، 34 

(3)، 217-227.  

Carr، E.، Dunlap G، Horner R.، Koegel R.، Turnbull A.، Sailor W.، 

Anderson، J. et al. (2002). Positive behavior support: Evolution of an 

applied science. Journal of Positive Behavior Interventions، 4 (1)، 

4–16. 

Carr، G.M. (2016). Self-management of challenging behaviours associated 

with autism spectrum disorder: A meta-analysis. Australian 

Psychologist، 51(4)، 316-33.  

Cheng، H.-C.، Chen، H.-Y.، Tsai، C.-L.، Chen، Y.-J.، & Cherng، R.-J. 

(2009). Comorbidity of motor and language impairments in preschool 

children of Taiwan. Research in Developmental Disabilities، 30 (5)، 

1054–61. 

Conroy، M.، Dunlap، G.، Clarke، S. & Alter، P. (2005). A Descriptive 

Analysis of Positive Behavioral Intervention Research with Young 

Children with Challenging Behavior. Topics in Early Childhood 

Special Education، 25 (3)، 157-166.  

CDC (Centers for Disease Control). (2014). Prevalence of autism spectrum 

disorders among children aged 8 years: autism and developmental 

disabilities monitoring network، 11 sites، United States، 2010. 

MMWR Surveillance Summaries، 63 (2)، 1–22. 



 

 

Deb، S.، & Prasad، K. B. (1994). The prevalence of autistic disorder among 

children with a learning disability. The British Journal of 

Psychiatry، 165، 395-399. 

Department of Health (DOH). (2001). Valuing People: A New Strategy for 

Learning Disability for the 21st Century (cm. 5086). London: The 

Stationery Office. 

Duerden، E. G.، Oatley، H. K.، Mak-Fan، K. M.، McGrath، P. A.، Taylor، 

M. J.، Szatmari، P.، & Roberts، S. W. (2012). Risk factors associated 

with self-injurious behaviors in children and adolescents with autism 

spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental 

Disorders، 42 (11)، 2460–2470.  

Deudney، C.، & Shah. (2004). Mental health in people with autism and 

Asperger’s syndrome: a guide for health professionals. London: 

National Autistic Society. 

Dunlap G.، Wilson K.، Strain P.، Lee J. K. (2013). Prevent-teach-reinforce 

for young children: The early childhood model of individualized 

positive behavior support. Baltimore، MD: Paul H. Brookes. 

Durand، M. (1990). Severe behavior problems: A functional 

communication training Approach. New York، NY: The Guilford 

Press. 

Durand، V. M.، & Crimmins، D. B. (1988). Identifying the variables 

maintaining self-injurious behavior. Journal of Autism and 

Developmental Disorders، 18، 99–117.  

Embregts، P.، Didden، R.، Schreuder، N.، Huitink، C.، & Van 

Nieuwenhuijzen، M. (2009). Aggressive behavior in individuals with 

moderate to borderline intellectual disabilities who live in a residential 

facility: An evaluation of functional variables. Research in 

Developmental Disabilities، 30، 682–688. 

Emerson، E. (2001). Challenging Behaviour: Analysis and Intervention 

in People with Intellectual Disabilities (Second Edition)، 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Einfeld S، Piccinin A، Mackinnon A، Hofer S، Taffe J، Gray K، et al. 

(2006). Psychopathology in young people with intellectual 

disability. Journal of the American Medical Association، 296 

(16)،1981–89. 

Farmer، C.A. and Aman، M.G. (2011). Aggressive behavior in a sample of 

children with autism spectrum disorders. Research in Autism 

Spectrum Disorders، 5 (1)، 317–323. 

Groden، J.، Diller، A.، Bausman، M.، Velicer، W.، Norman، G.، & Cautela، 

J. (2001). The development of a stress survey schedule for persons 



 

 

with autism and other developmental disabilities. Journal of Autism 

and Developmental Disorders، 17، 207–217. 

Hare، D. J.، Chapman، M.، Fraser، J.، Gore، S.، & Burton، M. (2003). The 

prevalence of autistic spectrum disorders in people using a community 

learning disability. Journal of Learning Disabilities، 7 (3)، 267-281. 

Hart، J. E.، & Whalon، K. (2013). Misbehavior or missed opportunity? 

challenges in interpreting the behavior of young children with autism 

spectrum disorder. Early Childhood Education Journal، 41، 257-

263.  

Hassiotis، A.، Robotham، D.، Canagasabey، A.، Romeo، R.، Langridge، D.، 

Blizard، R.، Murad S، King M. (2009). Randomized، single-blind، 

controlled trial of a specialist behavior therapy team for challenging 

behaviour in adults with intellectual disabilities. American Journal 

of Psychiatry، 166 (11)، 1278-85. 

Hieneman، M. Childs، K. & Sergay، J. (2006). Parenting with positive 

behavior support: A parent's guide to problem-solving solutions 

for difficult behavior. Paul H. Brookes Publishing Co. Baltimore، 

Maryland 21285-0634.  

Horner، R. H.، Carr، E. G.، Strain، P. S.، Todd، A. W.، & Reed، H. K. 

(2002). Problem behavior interventions for young children with 

autism: a research synthesis. Journal of Autism and Developmental 

Disorders، 32 (5)، 423- 446.  

Kanne، S.M.، and Mazurek، M.O. (2011). Aggression in children and 

adolescents with ASD: prevalence and risk factors. Journal of 

Autism Developmental Disorder، 41(7)، 926–37. 

Koegel، L.; Matos-Fredeen، R.; Lang، L. and Koegel، R. (2012). 

Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders in 

Inclusive School Settings. Cognitive and Behavioural Practice، 19 

(3)، 401-412.  

Kraijer، D. (1997). Autism and autistic-like conditions in mental 

retardation. Lisse، The Netherlands: Swets & Zeitlinger. 

Lang، R.، Sigafoos، J.، Rispoli، M.، Chan، J. M.، Lancioni، G.، O'Reilly، M. 

F.،...Hopkins، S. (2010). Review of teacher involvement in the applied 

intervention research for children with autism spectrum 

disorders. Education and Training in Autism and Developmental 

Disabilities، 45 (2)، 268-283. 

La Malfa، G.، Lassi، S.، Bertelli، M.، Salvini، R.، & Placidi، G. F. (2004). 

Autism and intellectual disability: a study of prevalence on a sample 

of the Italian population. Journal of Intellectual Disability 

Research، 48 (3)، 262-267. 

LaVigna، G. & Willis، T. (2012). The effi cacy of positive behavioural 

support with the most challenging behaviour: The evidence and its 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murad%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19687128
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=King%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19687128


 

 

implications. Journal of Intellectual & Developmental Disability، 
37(3): 185–195.  

Lequia، J.، Machalicek، W. and Lyons، G. (2013). Parent education 

intervention results in decreased challenging behaviour and improved 

task engagement for students with disabilities during academic tasks. 

Behavioral Interventions، 28 (4)، 322-343.  

Machalicek، W.، O’Reilly، M.، Beretvas، N.، Sigafoos، J. & Lancioni، G. 

(2007). A review of interventions to reduce challenging behavior in 

school settings for students with autism spectrum disorders. Research 

in Autism Spectrum Disorders، 1(3)، 229-246.  

McConkey، R. & Bhlirgri، S. (2003). Children with autism attending 

preschool facilities: The experiences and perceptions of staff. Early 

Child Development and Care، 173 (4)، 445–452. 

McTierna، A.، Leader، G.، Healy، O. & Mannion، A. (2011). Analysis of 

risk factors and early predictors of challenging behavior for children 

with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum 

Disorders، 5، 1215-22.  

Matson، J.L.، Mahan، S.، Hess، J.، & Neal D. (2010). Progression of 

challenging behaviours in children and adolescents with autism 

spectrum disorders as measured by the autism spectrum disorder-

problem behaviours for children (ASD-BPC). Research Autism 

Spectrum Disorder، 4، 400–4.  

Matson، J. L.، & Boisjoli، J. A. (2009). An overview of developments in 

research on persons with intellectual disabilities. Research in 

Developmental Disabilities، 30، 587–591.  

Matson، J.; Wilkins، J. & Macken، J. (2009). The relationship between 

challenging behavior and severity and symptoms of autism، Journal 

of Mental Health Research in Intellectual Disabilities، 2 (1) 29- 44.  

Murphy، G، Beadle-Brown، J، Wing، L.، Gould، J.، Shah، A.، & Holmes، N. 

(2005). Chronicity of challenging behaviours in people with severe 

intellectual disabilities and/or autism: A total population study. 

Journal of Autism and Developmental Disorders، 35(4)، 405-418.  

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). (2013). 

Autism: the management and support of children and young people on 

the autistic spectrum.  

Powell، D.، Dunlap، G.، & Fox، L. (2006). Prevention and intervention for 

the challenging behaviors of toddlers and preschoolers. Infants & 

Young Children، 19، 25–35. 

Rahn، N.، Coogle، C.، Hanna، A. & Lewellen، T. (2015). Evidence-based 

practices to reduce challenging behaviors of young children with 

autism. Young Children Exceptional. August-09 online first.  



 

 

Robertson، K.، Chamberlain، B.، & Kasari، C. (2003). General education 

teachers’ relationships with included students with autism. Journal of 

Autism and Developmental Disorders، 33 (20)، 123–130. 

Schreibman، L. (2000). Intensive Behavioral/Psychoeducational Treatments 

for Autism: Research Needs and Future Directions. Journal of 

Autism and Developmental Disorders، 30(5)، 373-378.  

Sigafoos، J.، Arthur، M.، & O’Reilly، M. (2003). Challenging behavior 

and bevelopmental Disability. London: Whurr. 

Edelson، Stephen. and Johnson، Jane. (2016). Understanding and Treating 

Self-Injurious Behavior in Autism: A Multi-Disciplinary 

Perspective. London: Jessican Kingsley publishingers.  

Sundberg، M. L.، & Partington، J. W. (1998). Teaching language to 

children with autism or other developmental disabilities. Pleasant 

Hill، CA: Behavior Analysts، Inc. 

Wong، C.، Odom، S. L.، Hume، K.، Cox، A. W.، Fettig، A.، Kucharczyk، S.، 

Schultz، T. R. (2014). Evidence-based practices for children، 

youth، and young adults with autism spectrum disorder. Chapel 

Hill: The University of North Carolina، Frank Porter Graham Child 

Development Institute، Autism Evidence-Based Practice Review 

Group. 

Wilson، A.، Jahoda، A.، Stalker، K.، & Cairney، A. (2005). ‘What’s 

happening? How young people with learning disabilities and their 

family carers understand anxiety and depression’، In Foundation for 

people with LD (Ed.)، Making us count. London: Mental Health 

Foundation، PP. 37-61. 

   


