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فعالية اسرتاتيجية الثناء لتحسني سلوك إمتام 
املهمة لدى ذوي اضطراب االنتباه والنشاط 

 الزائد يف مرحلة رياض األطفال
 *الحزيمي نعبد الرحمندى 

 

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية استراتيجية الثناء لتحسين سلوك إتمام املهمة لدى ذوي اضطراب االنتباه والنشاط  _ امللخص

إناث( ملتحقين برياض األطفال التابعة لجامعة امللك  2ذكور و 3الزائد في مرحلة رياض األطفال. واملشاركين في الدراسة خمسة أطفال )

سعود بمدينة الرياض، اثنين من األطفال مشخصين باضطراب االنتباه والنشاط الزائد وثالثة معرضين لخطر اإلصابة بحسب ترشيحات 

 وتم استخدام تصميمين من تصاميم الحالة الواحدة  .ت الدراسة في فصل دراس ي عادي خالل فترة التعليم املوجةاملعلمات. وقد طبق

(Single Subject Designs) ب-أ-ب-وهي: تصميم السحب أ (A-B-A-B Withdrawal Design) وتصميم الخطوط القاعدية عبر األفراد 

(Multiple Baseline Designs across Participants).  وقدمت الباحثة ورشة تدربيه للمعلمات حول استراتيجية الثناء، ثم طلبت منهن

استخدام االستراتيجية وحرصت على مساعدتهن عندما يكن بحاجة لذلك عند تقديم الثناء لألطفال. وقامت الباحثة مع مساعدتي باحث 

في فترة التعليم املوجة خالل عدة مراحل، هي: مرحلة الخط  بجمع البيانات من خالل املالحظة املباشرة. وتمت مالحظة السلوكيات

القاعدي، مرحلة التدخل، مرحلة سحب التدخل، مرحلة إعادة التدخل، مرحلة املتابعة، أما في فترة األركان فقد تمت مالحظة السلوك 

اك عالقة وظيفية إيجابية بين استخدام وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هن .خالل مرحلتين هما: مرحلة الخط القاعدي، ومرحلة التدخل

 الثناء وسلوك إتمام املهمة لدى األطفال الذين لديهم اضطراب االنتباه والنشاط الزائد.

 : الثناء، إتمام املهمة، اضطراب االنتباه والنشاط الزائد، رياض األطفال.الكلمات املفتاحية
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 اضطراب ذوي  لدى املهمة إتمام سلوك لتحسين الثناء استراتيجية فعالية

 األطفال رياض مرحلة في الزائد والنشاط االنتباه
 ةاملقدم. 1

شهدت السنوات املاضية تطورات كبيره في مجال الرعاية والتربية      

 Special education) لألفراد من فئة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة

needs, SENs) ،حيث يحظون باالهتمام والرعاية في معظم دول العالم ،

شأنهم في ذلك شأن أقرانهم العاديين في املجتمع، وذلك تماشيا مع 

التشريعات والقوانين الدولية التي تحث على ضرورة االهتمام بهم 

ارنة ورعايتهم وتوفير فرص التعليم والتدريب املناسب لهم. ولكن عند مق

 Emotional and Behavioral) فئة االضطرابات السلوكية واالنفعالية

Disorders)  بغيرها من فئات اإلعاقة فأنها تعد االقل حظا من حيث توفر

الخدمات ومستوى الرعاية. ففي الواليات املتحدة حسب التقرير السنوي 

بيق الثامن والعشرين املقدم من التربية والتعليم للكونجرس بشأن تط

( يتضح انه خالل 2006قانون تعليم األفراد الذين لديهم إعاقة لعام )

( كانت فئة االضطرابات السلوكية واالنفعالية هي 2006-1995الفترة )

األقل في الحصول على الخدمات كما أن عدد الطالب من هذه الفئة 

الذين تمكنوا من الوصول للمرحلة الثانوية هم األقل. حيث ان الطالب 

كاإلعاقة البصرية والسمعية والعقلية -فئات اإلعاقة األخرى  من

كانت فرصهم أفضل من حيث إتمام الدراسة -وصعوبات التعلم والتوحد

والوصول الى املرحلة الثانوية عند املقارنة مع الطالب ذوي االضطرابات 

 ].1سلوكية ]

في الحد وتعود أهمية تقديم الخدمات التربوية املتخصصة إلى دورها       

من األثار السلبية ألعراض اضطراب االنتباه والنشاط الزائد كضعف 

املهارات االجتماعية وقصور األداء األكاديمي. فقصور القدرة على االنتباه 

واالندفاعية والنشاط الزائد غالبا ما تؤدي إلى ظهور سلوكيات لدى 

 ].2,3,4,5] الطفل تكون غير مقبولة من األقران واملعلم

وتصنف السلوكيات غير املقبولة في الصف، مثل صعوبة االلتزام           

بالقواعد الصفية وصعوبة في اتمام املهام، من قبل معلمي مرحلة رياض 

 وتحدي في حياتهم املهنية لضعف 
ً
األطفال بأنها الجزء األكثر إجهادا

 ].6,7,8قدرتهم على إدارة السلوك بشكل فعال ]

املعلم سلبي تجاه الطفل الذي يصدر منه السلوك  وغالبا ما يكون رد فعل

غير املقبول. فقد يستخدم املعلم أساليب العقاب مثل اإلقصاء، 

ومحاولة تقليل إشراك الطفل في أنشطة الفصل الفاعلة مما يؤدي الى 

تقليص فرص التعلم املتاحة للطفل والتي من خاللها يتعلم مهارات 

 ].9,10,11 ]أساسية تساعده في املدرسة مستقبال

ولذلك فأن التدخل املبكر ملساعدة األطفال ذوي اضطراب االنتباه       

والنشاط الزائد في التغلب على االثار السلبية ألعراض هذا االضطراب 

والدراسة الحالية  [12] يعد خطوة أساسية في تقديم الخدمات لهم

األطفال تتمحور حول التعرف على فاعلية استخدام معلمي مرحلة رياض 

 Positive Behavioral) إلحدى تدخالت دعم السلوك اإليجابي

Interventions and Supports) وهي الثناء (Praise)  كتدخل لتحسين

لدى أطفال مرحلة رياض  (On-task Behavior) سلوك إتمام املهمة

 .األطفال من ذوي اضطراب االنتباه والنشاط الزائد

 مشكلة الدراسة. 2

ال ذوي اضطراب االنتباه والنشاط الزائد يواجهون الكثير من األطف      

التحديات بسبب أعراض هذا االضطراب أبرزها قصور في القدرة على 

 واالندفاعية (Hyperactivity) والنشاط الزائد (inattention) االنتباه

(impulsivity)  فهذه األعراض تتضح من خالل تشتت انتباه الطفل

على املهمة املكلف بها، وكثرة الحركة واالنتقال من  وصعوبة في التركيز

نشاط أو مكان الى آخر دون هدف، وصعوبة القدرة على ضبط النفس 

والتهور في إصدار األفعال واألقوال مما يضعف بناء العالقات االيجابية 

 .مع املحيطيين به من االشقاء والرفاق واملعلمين

ضطراب االنتباه والنشاط الزائد أو ونتيجة لذلك فأن األطفال ذوي ا      

ما يتعرضون أكثر من غيرهم للفشل  ًغالبا (at risk) املعرضين لإلصابة به

الدراس ي وضعف التحصيل األكاديمي. حيث تشير الدراسات الى ان 

املشكالت السلوكية التي تظهر في مرحلة ما قبل االلتحاق برياض االطفال 

 .تستمر في الظهور بنسبة مرتفعة

%( في املرحلة االبتدائية، كما تؤكد هذه 50تصل الى خمسين باملئة )      

الدراسات على ضرورة وأهمية تقديم التدخل املبكر للتعامل مع 

 ].5,13,15,16املشكالت السلوكية ]

التدخل املبكر الفّعال للحد من املشكالت السلوكية يقوم على بناء         

فال للتعلم من خالل توفير فرص لزيادة بيئات إيجابية تدعم حاجات األط

السلوك املطلوب والتقليل من السلوك غير املقبول قبل أن يتطور بشكل 

 ].13,14,16] أكثر شدة لدرجة تعيق العملية التعليمية

ويعد الثناء من أساليب التدخل اإليجابية التي تحفز ظهور السلوك     

بل. كما يساعد الثناء على املرغوب وتزيد من احتمالية حدوثه في املستق

بناء وتطوير عالقة إيجابية بين الطفل واملعلم. فالثناء، بخالف التذمر 

والتوبيخ اللفظي، يؤثر على إحساس املعلم بالكفاءة الذاتية عندما يتم 

 ].17,18] استخدامه بشكل مناسب

 أ. أسئلة الدراسة

يب املعلمين على وتشير الدراسات التجريبية الى إمكانية وأهمية تدر      

استخدام الثناء الذي يعد تدخل زهيد التكلفة ال يحتاج لوقت وجهد 

كبير، وفي نفس الوقت ذو كفاءة وفعالية عالية في إدارة الصف لخفض 

السلوك غير املرغوب وزيادة مستوى اتباع التعليمات وإتمام املهمة 

 ].17,19,20املطلوبة ]

الحالية في لتعرف على العالقة ومن هنا تتلخص مشكلة الدراسة       

الوظيفية بين استخدام املعلم الستراتيجية الثناء ومستوى إتمام الطفل 

للمهمة املطلوبة، كما يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما 

فعالية استراتيجية الثناء لتحسين سلوك إتمام املهمة لدى ذوي اضطراب 

 رحلة رياض األطفال؟االنتباه والنشاط الزائد في م
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ما فعالية استراتيجية الثناء لتحسين سلوك إتمام املهمة لدى ذوي 

 اضطراب االنتباه والنشاط الزائد في مرحلة رياض األطفال؟

 هدف الدراسةب. 

تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على فعالية استراتيجية الثناء      

النتباه والنشاط الزائد لتحسين سلوك إتمام املهمة لدى ذوي اضطراب ا

 .في مرحلة رياض األطفال

 أهمية الدراسةج. 

تعد هذه الدراسة إضافة للتراث الفكري والثقافي العربي املتعلق ببرامج 

التدخل املبكر لألطفال ذوي اضطراب االنتباه والنشاط الزائد من خالل 

 .استخدام تدخل الثناء

يئة السعودية لتحسين تقديم نموذج لكيفيه استخدام الثناء في الب

سلوك إتمام املهمة لدى ذوي اضطراب االنتباه والنشاط الزائد في مرحلة 

 .رياض األطفال

 مصطلحات الدراسة د.

  (Praise) الثناء

هو جملة لفظية تتبع سلوك مستهدف )وفي بعض األحيان مع السلوك       

إليجابية املستهدف(. الهدف من تقديمها الحصول على التغذية الراجعة ا

وتشجيع ودعم حدوث هذا السلوك املستهدف. لذلك، وعندما يتم تقديم 

الثناء املناسب وفي الوقت املناسب للطفل، فإن السلوك املستهدف من 

املحتمل أن يتم تدعيمه ويحدث مرة أخرى في املستقبل، ويصنف الثناء 

مثال: ال يشير إلى سلوك محدد ) (general praise) إلى نوعين: ثناء عام

 behavior-specific) يقول املعلم "ممتاز أحمد"(. وثناء لسلوك محدد

praise)  يشير إلى سلوك محدد فتكون عبارات الثناء محددة )مثال: يقول

 بمجرد أن طلبت 
ً
املعلم "ممتاز أحمد، أقدر طريقة وضعك للكتاب بعيدا

م والثناء سواء كان عام أو لسلوك محدد يعد من تدخالت دع "(.ذلك

 ].17,19,20] السلوك اإليجابي

التعريف االجرائي: هو أن تقوم املعلمة بتزويد األطفال بجمل وعبارات 

الثناء، قبل أو بعد أو أثناء النشاط املطلوب في فترة التعليم املوجة، 

وتكون عبارات الثناء محددة تصف السلوك مثل: إذا طلبت املعلمة من 

ء شكرا أحسنت ألنك قمت بالتلوين الطفل التلوين تقدم املعلمة الثنا

 .بشكل رائع

 (On-task Behavior)  إتمام املهمة

 للتوجيه أو األمر لالشتراك في      
ً
إتمام املهمة يعرف على أنه األداء طبقا

سلوك أو النشاط أو التوقف عن االشتراك في السلوك أو النشاط 

 ].21املطلوب ]

يقوم الطفل بتنفيذ النشاط الذي التعريف االجرائي إلتمام املهمة هو أن 

تطلبه املعلمة منذ أن تقدم املعلمة تعليمات لبدء النشاط وحتى توجه 

املعلمة الطفل بتعليمات انتهاء النشاط في فترة التعليم املوجة والذي 

 .يتضمن أنشطة محددة مثل الكتابة والتلوين

 Attention-Deficit/Hyperactivity)  اضطراب االنتباه والنشاط الزائد

Disorder) 

 American) حسب تعريف األكاديمية االمريكية لطب األطفال        

Academy of Pediatrics, AAP, 2004)   اضطراب االنتباه والنشاط الزائد

 (inattention) هو اضطراب نمائي يتصف بوجود صعوبة في االنتباه

والتي  (impulsivity) واندفاعية (Hyperactivity) باإلضافة الى نشاط زائد

 وتكون مزمنة (early childhood) غالبا ما تظهر في مرحلة الطفولة املبكرة

(chronic in nature)  وال تعود لخلل عصبي أو حس ي أو لغوي، أو إعاقة

حركية أو إعاقة عقلية، أو اضطراب انفعالي حاد. وترتبط هذه 

عية( بصعوبة الصعوبات )قصور االنتباه، والنشاط الزائد، واالندفا

 .االلتزام بالقواعد السلوكية واالستمرار في أداء املهام املطلوبة

التعريف االجرائي في الدراسة الحالية هو التعريف املنصوص عليه      

( فيعرف تشتت االنتباه 1437حسب الدليل التنظيمي للتربية الخاصة )

اه وعدم بانه "اضطرابات عصبية وسلوكية، تظهر في صورة تشتت االنتب

القدرة على التركيز مدة كافية لتنفيذ املهمة املطلوبة كما يظهر فرط 

الحركة على شكل سلوك يتسم بحركة زائدة ونشاط مفرط غير هادف 

 ".يعيق تعلم الطالب وقد تقترن هاتان الظاهرتان معا

 (Preschools)  رياض األطفال

ثالث الى ست  هي مؤسسات تربوية اجتماعية ترعى األطفال من سن      

( سنوات وتساعدهم على تحقيق النمو املتكامل واملتوازن في جميع 3-6)

النواحي الحسية والعقلية والجسمية والنفسية والسلوكية وتنمية 

قدراتهم عن طريق اللعب التربوي والنشاط املوجه بما يتناسب مع 

 ].22متطلبات النمو لألطفال في تلك املرحلة العمرية ]

 النظري اإلطار . 3

يعد االنتباه أحد العمليات العقلية التي تلعب دورا مهما في حياة الطفل      

من حيث قدرته على االتصال بالبيئة املحيطة به، واختياره املناسب 

للمنبهات الحسية املختلفة وتحليلها وإدراكها واالستجابة لها بصورة 

 .تجعله يتكيف مع بيئته الداخلية أو الخارجية

يث أن االنتباه عباره عن عملية بلورة أو تركيز الشعور على عمليات وح     

حاسيه معينة تنشأ من املثيرات الخارجية املوجودة في املجال السلوكي 

للفرد، أو من املثيرات الصادرة من داخل الجسم وبما أن الفرد ال يستطيع 

منها ما يتفق  أن ينتبه إلى جميع هذه املثيرات، فأنه غالبا ما يختار أو ينتقي

مع حالة التهيؤ العقلي لديه، وما يحقق اهتمامه ودوافعه أو مع ما يفرضه 

املوقف السلوكي الذي يوجد فيه، مما يجعل االنتباه يتأثر بعدة عوامل 

 ].23منها: شدة املثير، وتغير املثير، وتباين املثير بالنسبة للمثيرات األخرى ]

ختلف تبعا لسالمة وقدرات كل من إن مستوى االنتباه لإلفراد ي      

الحواس، والناقالت العصبية الحسية، ومركز االنتباه في الجهاز العصبي 

املركزي في املخ، ولذلك نجد أن هناك بعض األفراد لديهم مستوى مرتفع 

 ].24من االنتباه وبعضهم لديه مستوى منخفض ]

بالنشاط  غالبا ما يكون اضطراب االنتباه لدى األطفال مصحوبا     

الزائد، مما يجعلهم يتحركون بكثرة وعشوائية في املكان الذي يتواجدون 

فيه وذلك بدون سبب، ويتضح ذلك من خالل عدم قدرتهم على التركيز 

لفترة طويلة، ولذلك فإنهم يجدون صعوبة في متابعة التعليمات وإنهاء 

لقدرة على األعمال واملهمات التي يقومون بها، كما يوجد لديهم ضعف في ا

التفكير مما يجعلهم يخطئون كثيرا، باإلضافة إلى أن حديثهم أثناء الحوار 

غالبا ما يكون غير مترابط، ويتسم هؤالء األطفال باالندفاعية، كما 

يقومون ببعض السلوكيات التي تعرضهم للمخاطر أو تؤذي االخرين دون 

ل هذه أن يضعوا في اعتبارهم العواقب الوخيمة املترتبة على مث

 ].24,25السلوكيات ]
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ويعد اضطراب االنتباه والنشاط الزائد من أكثر االضطرابات شيوعا       

لدى األطفال في املراحل العمرية املبكرة وهو يشكل بحد ذاته مشكله 

 سلوكية نمائية تنعكس اثارها سلبا على عمليات اإلدراك والتعلم الزغلول 

علمين رياض األطفال يصنفوا [ إلى أن م5. فقد أشار كامبيل ][26]

السلوكيات املشكلة لدى األطفال على أنها املظهر األكثر تحدي لوظيفتهم. 

باإلضافة إلى أن معلمين رياض األطفال عادة ما يكون رد فعلهم سلبي 

لألطفال الذين يصدروا السلوكيات املشكلة ونتيجة لذلك تكون تفاعالت 

ية عند مقارنتها مع تفاعالتهم مع املعلمين مع هؤالء األطفال أقل إيجاب

 ].9األطفال الذين لم يظهروا السلوك املشكل ]

ويمكن أن يؤدي نمط التفاعل السلبي إلى القليل من فرص التعلم      

والقليل من االشتراك في أنشطة الفصل وينتج عن ذلك فرص ضائعة 

 ].10لتعلم املهارات واملعارف املختلفة في رياض األطفال ]

ظهور املشاكل السلوكية عند األطفال الصغار يؤدي إلى نتائج غير و     

مرغوبة وقد تكون مستمرة، والدراسات أشارت إلى أنه على األقل نصف 

األطفال الذين يظهروا السلوك املشكل في مرحلة رياض األطفال يحتفظوا 

 ].5بأنماط السلوك املشكل في املرحلة االبتدائية ]

لذين لديهم سلوك مشكل وغير سوي في مرحلة رياض وهؤالء األطفال ا     

األطفال يواجهوا العديد من التحديات في املدرسة تتمثل في عدم تقبل 

الزمالء والتفاعالت السلبية مع املعلمين وعدم وجود الدعم لتطوير 

 ].15أنماط السلوك السوي ]

ي تغيير والباحثين في مجال السلوك ركزوا على أهمية التدخل املبكر ف     

أنماط السلوك املشكل عند الطفل ملنع استمرار أنماط السلوك الغير 

 ].27] سوية طيلة الحياة

لذلك السلوكيات الناتجة عن اضطراب االنتباه والنشاط الزائد في      

حاجة إلى أن يستهدفها التدخل املبكر من خالل أشكال التدخل الفعالة 

األطفال لعالج املشاكل السلوكية التي يمكن أن يستخدمها معلمين رياض 

املختلفة عند األطفال، وأحد التدخالت السلوكية هو استخدام 

 .استراتيجية الثناء كما في الدراسة الحالية

[ إلى أن معلمين مرحلة رياض 28فقد أشار فلورتون وكورني وكوريا ]       

، وأنه األطفال يمكن تعليمهم لزيادة مستويات جمل الثناء املحدد لديهم

عندما يتم استخدام جمل الثناء على سلوك محدد فإن السلوك املشكل 

عند األطفال ذو الخطورة العالية ينخفض والسلوك السوي يزداد، وهذه 

النتائج لها تطبيقات مهمة من الناحية العملية. فالثناء على سلوك محدد 

 ويمكن 
ً
، تستخدم بشكل بسيط جدا

ً
هو خطة تربوية بسيطة نسبيا

معلمين تطبيقها بسهولة، وعندما يتم استخدام هذه الخطة بشكل لل

صحيح ومتناسق، يكون لها تأثير واضح على سلوك األطفال ويمكن أن 

تؤدي إلى أشكال من التفاعالت اإليجابية بين املعلمين وأطفالهم وبالتالي 

من أن تكون  ًتغير من الطبيعة العكسية املتبادلة لهذه التفاعالت بدال

 ].29ة تكون إيجابية وتزيد من الجو اإليجابي في الفصل الدراس ي ]سلبي

لذلك تعد مهاره تقديم الثناء من املهارات املهمة التي ينبغي على املعلم     

تعلمها فالثناء يساعد على تنمية احترام الذات، ويساعد املعلم على 

م، توطيد العالقة بينه وبين األطفال ويجعل األطفال يشعرون بقيمته

وبذلك تصبح عملية تبادلية حيث يشعر األطفال بقيمتهم ومن ثم 

يقدرون املهمات املطلوبة ويقومون بأدائها بطريقة صحيحة لكي يحصلوا 

على الثناء وفي املقابل املعلم يشعر باالحترام والتقدير. والثناء يطلق 

 العنان للطاقات عند األطفال ويحفزها بعكس التذمر والتوبيخ فهو يرهق

 ًمن املعلم والطفل ويستنزف طاقة الجميع، كما أن الثناء يفتح افاقا ًكال

جديدة ألنه يساعد جميع األطفال في الفصل على التغيير والتقدم نحو 

تطور الشخصية، والثناء من أكثر وسائل املعلم فعالية لتعديل سلوك 

على  [ أن الثناء17[. فقد أشار هستر واخرون ]30] األطفال نويل، وجفري 

مدار سنوات يتم اعتباره خطة أساسية في تعزيز وتطوير عالقات املعلم 

 .والطفل وبناء وتطوير بيئات تعلم إيجابية

 الدراسات السابقة. 4

الثناء كاستراتيجية سلوكية لم تجد االهتمام البحثي في البيئة العربية      

التعليم، حيث لم تجد الباحثة دراسة تطرقت للثناء في مجال التربية و 

بينما يوجد العديد من الدراسات األجنبية التي اثبتت أهمية وفعالية هذه 

االستراتيجية. وحيث ان الدراسة الحالية تبحث في فعالية الثناء 

كاستراتيجية لتحسين سلوك إتمام املهمة لدى أطفال مرحلة رياض 

ة األطفال من ذوي اضطراب االنتباه والنشاط الزائد واستعرضت الباحث

ملخص للدراسات التي استخدمت الثناء كاستراتيجية لتحسين سلوك 

األطفال )مرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية( مع التركيز على 

التالميذ الذين لديهم احتياجات تعليمية خاصة. واستعرضت الباحثة 

 :امللخصات حسب التسلسل الزمني لهذه الدراسات كما يلي

[ إلى فحص آثار ثناء املعلم 31ن وهيرالل وبرادلي ]هدفت دراسة مارت     

( من األوالد في 2على السلوكيات السوية ، وكانت عينة الدراسة اثنين )

( سنوات، تم تشخيصهم بأن لديهم اضطرابات سلوكية 6عمر ست )

وانفعالية، وقام الباحثين واملعلم باختيار اثنين من السلوكيات السوية 

ن، وتم اختيار سلوك محدد لتقديم الثناء عليه واملرغوبة لكل الطفلي

خالل النشاط اليومي، وبعد تطبيق التدخل، أوضحت النتائج وجود 

عالقة طردية فكلما زاد املعلمين من استخدام جمل الثناء للسلوكيات 

 .السوية تبعه زيادة في السلوك السوي املستهدف بالتدخل لدى األطفال

[  إلى 32سة سوثرالند ويبهي وكوبيالند ]وفي نفس اإلطار هدفت درا     

فحص آثار ثناء املعلم على السلوكيات في املهمة، وتكونت عينة الدراسة 

( طالب في املرحلة االبتدائية تم تشخيصهم على أنهم ذوي 9من تسعة )

، قاموا بتدريب معلم الفصل (EBD) اضطرابات سلوكية وانفعالية

أثناء النشاط املوجه )مثال: التدريب  لتطبيق جمل الثناء املحددة للسلوك

على املهارات االجتماعية(. أوضحت نتائج الدراسة أن معدل ثناء املعلم قد 

 .زاد بعد التدريب والذي نتج عنه زيادة في سلوك الطالب في املهمة

[ دراسة هدفت إلى 33كما أجرى كل من سوثرالند ويبهي وكوبيالند ]     

تزايدة من ثناء املعلم على اإلجابات الدراسية فحص استخدام املعدالت امل

الصحيحة للطالب الذين لديهم اضطرابات سلوكية وانفعالية، وتكونت 

( معلم من معلمين املدرسة االبتدائية و 20عينة الدراسة من عشرين )

( طالب تم تشخيصهم بأن لديهم اضطرابات 216) ومئتين وسته عشر

( 15-5م من خمسة إلى خمسة عشر)سلوكية وانفعالية  تتراوح أعماره

سنة،  واملعلمين تم اختيارهم بشكل عشوائي في مجموعتين )املجموعة 

التجريبية مقابل املجموعة الضابطة(، املعلمين في املجموعة التجريبية تم 

تدريبهم على زيادة معدالت الثناء من خالل استخدام خطة الرصد الذاتي 

زيادة في استخدام املعلمين للثناء : التاليوالتسجيل، وكانت نتائج الدراسة ك
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في املجموعة التجريبية مقارنة باملجموعة الضابطة، وزيادة في عدد 

اإلجابات الدراسية الصحيحة للطالب الذين كان معلميهم في املجموعة 

 
ً
التجريبية مقارنة بمعلمين وطالب املجموعة الضابطة، لقد وجدوا أيضا

ن ألشكال اللوم والعقاب في املجموعة انخفاض في استخدام املعلمي

 .التجريبية مقارنة باملجموعة الضابطة

[ إلى تدريب اآلباء على استخدام 4وهدفت دراسة مارتشنت واخرون ]

الثناء الفعال واالستجابات اإليجابية الغير لفظية، وتكونت عينة الدراسة 

 في مدارس ( سنوات،4( أطفال في عمر )4( من اآلباء وأربع )4من أربعة )

(Head Start)  جميع األطفال تم تصنيفهم على أنهم غير ملتزمين وفي خطر

املعاناة من املشاكل السلوكية واالنفعالية، واظهرت نتائج الدراسة أن 

%( ثم ارتفعت 31النسبة املئوية الستخدام الثناء في خط القاعدة كانت )

اء استمر في %(، استخدام الثن83.5بشكل كبير في مرحلة التدريب )

%( وفي مرحلة املتابعة 86الزيادة بشكل طفيف في مرحلة التدريب )

استمرت التغذية الراجعة الخاصة باإلداء وتذكير وتشجيع اآلباء 

الستخدام الثناء الفعال واالستجابات اإليجابية غير اللفظية فارتفعت 

 (.%91.25النسبة )

لى دعم استخدام دراسة هدفت إ[ 15] أجرى ستورمونت واخرون     

 (Positive Behavior Support -PBS) املعلمين لدعم السلوك اإليجابي

بتدريبهم على زيادة استخدام التصحيح األولي والثناء، وتكونت العينة من 

( معلمات رياض أطفال. واظهرت نتائج الدراسة ان زيادة 3ثالث )

لحد من استخدام املعلمات للثناء والتصحيح األولي قد ساعد في ا

 .املشكالت السلوكية لدى األطفال في الفصل

[ على تقييم آثار استخدام متابعة 20وركزت دراسة رينكي واخرون ]      

 والتغذية الراجعة البصرية لألداء (Classroom Check-up) الفصل

(Visual Performance Feedback)  كنموذج لتقديم االستشارة للمعلمين

 ف وزيادة التزامهم بتنفيذ التدخالت العالجيةحول أدائهم إلدارة الص

(treatment integrity)  املتمثلة في استخدام الثناء للتعامل مع املشكالت

( معلمات في التعليم العام 4السلوكية. وتكونت عينة الدراسة من أربع )

للمرحلة االبتدائية. وأوضحت نتائج الدراسة إلى زيادة استخدام املعلمات 

وانخفاض  (behavior specific praise) سلوك محدد للثناء على

استخدام اللوم والتوبيخ، مما ساهم في انخفاض السلوك التخريبي 

 .لألطفال في الفصل

[ مراجعة الدراسات 17وفي السياق حاولت دراسة هستر واخرون ]      

( التي تطرقت لثالث استراتيجيات 2008-1968خالل أربعة عقود )

، (praise) ت السلوكية داخل الصف وهي: الثناءملعالجة املشكال 

 classroom) ، والقواعد الصفية(planned ignoring) والتجاهل املخطط

rules)  ومن خالل تحليل الدراسات السابقة اتضح أن لهذه

االستراتيجيات الثالث فعالية في خفض املشكالت السلوكية ومنها قصور 

كما قدمت الدراسة إرشادات عامة   التزام الطالب باملهمات التعليمية.

لتطبيق كل استراتيجية من هذه االستراتيجيات الثالث ملساعدة املعلمين 

عند التطبيق من أجل تطوير العالقة اإليجابية بين املعلم والطفل وبناء 

 .بيئة تعليمية إيجابية تساعد في إدارة السلوكيات الصعبة

راسة ركزت على معرفة كفاءة [ د28كما أجرى فوليترون واخرون ]      

وفعالية تدريب صمم لزيادة استخدام معلمين مرحلة رياض األطفال 

ملعالجة املشكالت  (specific praise statements) لعبارات ثناء محددة

السلوكية لدى األطفال املعرضين لخطر اإلصابة باالضطرابات االنفعالية 

وتكونت  (at risk for emotional/behavioral disorders)  والسلوكية

( أطفال، وتوصلت الدراسة 4( معلمين وأربعة )4عينة الدراسة من أربعة )

إلى أن استخدام املعلم لعبارات الثناء قد زاد بعد التدريب، كما أن جميع 

األطفال األربعة أظهروا تغيرات إيجابية بزيادة السلوك املقبول وانخفاض 

 .ظهور املشاكل السلوكية لديهم

[ إلى معرفة مدى استخدام 34وأيضا هدفت دراسة بارتين واخرون ]      

 opportunities for) وإتاحة فرص للطالب (praise) املعلمين للثناء

students to respond)  لإلجابة بشكل صحيح على األسئلة واملهام

( 38واملتطلبات الدراسية. وتكونت عينة الدراسة من ثمان وثالثون )

( معلم تعليم 27( مدارس ابتدائية، منهم سبع وعشرين )8مان )معلم، في ث

( معلم تعليم خاص. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 11عام وإحدى عشر )

االستخدام املناسب واملستمر للثناء مع توفير املعلم للمزيد من فرص 

االستجابة للطالب يمكن أن تكون خطوة أولى مهمة لبناء وتطوير بيئة 

 .جابية يمكن خاللها خفض املشكالت السلوكيةتعليمية إي

[ تقييم 35وفي نفس اإلطار حاولت دراسة ماريس وسيمونس وساقي ]     

 آثار تدريب املعلمين على استخدام الثناء ضمن إطار االستجابة للتدخل

(Response-to-Intervention-RTI) ( معلمات 4وتكونت العينة من أربع )

ود عالقة بين زيادة استخدام الثناء من قبل وأظهرت نتائج الدراسة وج

املعلم وسلوك األطفال اإليجابي حيث انخفضت معدالت السلوك 

 .التخريبي

[ دراسة ركزت على مقارنة الثناء العام 36وأجرى بولوك وكار وهانني ]      

على اكتساب املهارات  (descriptive and general praise) والوصفي

ها. وطبقت على طفلين لديهم توحد، وأظهرت النتائج اللفظية واالحتفاظ ب

ان الثناء الوصفي الذي يحدد ويصف السلوك الذي يثني عليه املعلم كان 

أفضل من الثناء العام الذي كان يقدم فيه املعلم عباره ثناء بشكل عام 

دون تحديد للسلوك في عبارة الثناء. وبالرغم من ان وجود فروق بين 

لم تكن كبيرة وكذلك لم يستمر أثر الثناء على السلوك  النوعين اال انها

بعد توقف املعلم عن تقديم الثناء وهذا يشير الى ضرورة االستخدام 

 .املستمر للثناء لتعليم األطفال ذوي اضطراب التوحد

كما أجرى دوفرين وبراكر ومينوسيك وزاهو وليستريمو وهاربول واوملي      

ير تدريب معلمين مرحلة رياض األطفال في [ دراسة حاولت تقييم تأث37]

على استخدام الثناء وتقديم  (Head Start) مدارس هيد ستارت

التعليمات بشكل فّعال لألطفال. وتوصلت الدراسة إلى فعالية التدريب في 

زيادة استخدام املعلمين للثناء وتقديم التعليمات بشكل فعال، كما أن 

عه بشكل سريع انخفاض في سلوكيات استخدام املعلمين للثناء كان يتب

األطفال التخريبية وكلما زاد استخدام املعلمون للثناء انخفضت 

 .سلوكيات األطفال التخريبية داخل الفصل

[ إلى معرفة فعالية 19وفي السياق هدفت دراسة الداي واخرون ]      

-Behavior) برنامج تدريبي للمعلمين في استخدام الثناء لسلوك محدد

specific praise)( أطفال 7( معلمين وسبع )4، وطبقت الدراسة على أربع )

تم تشخيص ثالثة منهم بوجود اضطرابات سلوكية وانفعالية وأربعة كانوا 

اإلصابة بهذا االضطراب. وأشارت نتائج الدراسة  (at risk) معرضين لخطر
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لى سلوك الى فعالية التدريب في زيادة استخدام املعلمين لعبارات الثناء ع

األطفال حيث زادت الفترة التي يقضيها األطفال في انجاز املهام املطلوبة 

 .منهم

[ على معرفة آثار التدريب 18وأيضا ركزت دراسة ثومبسون واخرون ]     

كتطوير منهي ملعلمي املرحلة االبتدائية بهدف زيادة استخدامهم للثناء 

تكونت عينة الدراسة من و  (behavior-specific praise) املحدد للسلوك

( تالميذ لديهم احتياجات 3( معلمات للمرحلة االبتدائية، وثالث )3ثالث )

تعليمية خاصة وجميعهم لديهم خطط تربوية فردية، وقد تم تحديدهم 

من قبل املعلمين على أنهم غير ملتزمين في الفصل ويظهرون سلوكيات 

علمين للثناء املحدد على تخريبية. وتوصلت الدراسة إلى زيادة استخدام امل

السلوك كما ان الفترة التي يقضيها الطالب على املهمة قد زادت مع زيادة 

الثناء املقدم من املعلم مما يشير الى فعالية التدريب في زيادة استخدام 

 .املعلمين للثناء وفعالية الثناء في تقليل املشكالت السلوكية لدى الطالب

[ لتحليل واحد 21ت دراسة اوين واخرون ]وفي نفس اإلطار هدف      

 ( دراسة ملعرفة فعالية االستراتيجيات التالية: الثناء41وأربعين )

(praise)واالستجابة االيجابية غير اللفظية ، (positive nonverbal 

response)والتوبيخ ،   (reprimand)واالستجابة السلبية غير اللفظية ، 

(negative nonverbal response)  عندما يستخدمها أولياء األمور لزيادة

امتثال أطفالهم للتعليمات. وقد تراوحت اعمار األطفال في الدراسات التي 

( عام. وقد أظهرت 11-1تمت مراجعتها من سنة واحدة الى إحدى عشر )

نتائج الدراسات التي تمت مراجعتها الى أن التوبيخ والعقاب غالبا ما يتبعه 

عليمات من أولياء األمور بينما األساليب اإليجابية مثل التزام الطفل بالت

الثناء واالستجابة اإليجابية غير اللفظية أظهر نتائج مختلطة فبعض 

الدراسات أظهرت أثر فعال وبعضها كان أقل فعالية في التأثير على سلوك 

األطفال. وقد ناقش التحليل لهذه الدراسات النظريات ذات العالقة كما 

ثين من خالل هذا التحليل آلية قد تساعد في زيادة استجابة قدم الباح

 .الطفل لجميع االستراتيجيات املشار لها سواء كانت سلبية أو إيجابية

 جراءاتاإل و . الطريقة 4

 منهج الدراسةأ. 

 Single Subject) استخدمت الباحثة تصاميم الحالة الواحدة     

Designs, SSD) تغير مستقل على متغير والذي يستخدم لدراسة اثر م

تابع  كالتغير في سلوك فرد أو مجموعة صغيرة من األفراد كنتيجة إلدخال 

 ].38,39] تدخل أو معالجة

وهذا املنهج مالئم لتحقيق هدف الدراسة الحالية التي تسعى للتحقق       

من فعالية استخدام الثناء )متغير مستقل( كتدخل لتحسين سلوك 

تابع( لدى أطفال رياض األطفال الذين لديهم  إتمام املهمة )متغير

 .اضطراب االنتباه والنشاط الزائد

 :تصميم الدراسة

 :استخدمت الباحثة تصميمين وهي كما يلي

 .(Withdrawal Design A-B-A-B) ب-أ-ب-اوال: تصميم السحب أ

 Multiple Baseline) ثانيا: تصميم الخطوط القاعدية عبر األفراد

Designs across Participants) 

  مجتمع الدراسةب. 

يتضمن مجتمع الدراسة جميع األطفال امللتحقين برياض األطفال      

( طفل لديهم إعاقة 26( طفل، منهم )198بجامعة امللك سعود، وعددهم )

ومدموجين دمج كامل في الروضة حيث يقدم في الروضة برامج تربية 

 .رابات السلوكخاصة لفئات اإلعاقة العقلية والسمعية واضط

 املشاركين بالدراسة

( أطفال. 5( معلمات تربية خاصة، وخمسة )6املشاركين في الدراسة ست )

( مشخصين باضطراب االنتباه والنشاط الزائد حسب امللفات 2اثنان )

( تم ترشيحهم من قبل املعلمات كمعرضين لخطر 3الرسمية، وثالثة )

 .داإلصابة باضطراب االنتباه والنشاط الزائ

 أدوات الدراسةج. 

استخدمت الباحثة لجمع بيانات الدراسة املقابلة، واستبيان جوانب 

القوة والصعوبة، واملالحظة، باإلضافة لورشة لتدريب املعلمات على 

 :استراتيجية الثناء. وفيما يلي وصف لكيفيه استخدام هذه األدوات

 املقابلة

مات حول األطفال قامت الباحثة بمقابلة املعلمات بهدف جمع معلو 

 .املشخصين واملعرضين لخطر اإلصابة باضطراب االنتباه والنشاط الزائد

     إستبيان جوانب القوة والصعوبة

 Strengths and Difficulties) إستبيان جوانب القوة والصعوبة     

Questioners, SDQ)  هو عبارة عن أداة ملسح السلوك (Behavioral 

screening) [ للتعرف على حاالت 40دها روبرت قودمان ]قام بإعدا

االضطرابات اإلنفعالية والسلوكية لدى الفئة العمرية من ثالث سنوات 

لغة(  67وحتى السابعة عشر. وقد تمت ترجمتها إلى العديد من اللغات )

ومنها اللغة العربية حيث قام بترجمتها الحنو و القحطاني )تحت االعداد(. 

في النسخة االصلية  (SDQ) القوة والصعوبة ويتمتع إستبيان جوانب

( باالعتماد على تقييم 0.92( و)0.88بصدق وثبات مرتفع حيث بلغت )

الوالدين واملعلمين للتالميذ. واستخدمت الباحثة إستبيان جوانب القوة 

والصعوبة     في الدراسة الحالية للتعرف على جوانب القوة والضعف 

لمات حيث طلب منهن تقييم كل طفل من لدى األطفال من وجه نظر املع

انظر ) خالل املالحظة غير املباشرة وحسب معرفتهن املسبقة بالطفل

 (.2-1ملحق 

 املالحظة

قامت الباحثة باملالحظة املباشرة لجميع األطفال املشاركين بالدراسة.     

وتمت املالحظة داخل الفصل في فترة التعليم املوجة لجمع البيانات لثالث 

 .كيات وهي: الثناء، إتمام املهمة واالستمرار عليها، التوقف عن املهمةسلو 

وقد حرصت الباحثة على أن يتم جمع بيانات املالحظة بواسطة      

الباحثة ومالحظ آخر في جميع الجلسات. فقد ساهم في جمع البيانات 

مساعدتي باحث قامت الباحثة بتدريبهما على مالحظة السلوك 

ذج والترميز للسلوك املالحظ. وتم قياس نسبة االتفاق واستخدام النما

 Inter-observer) بين املالحظين من خالل حساب االتفاق بين املالحظين

agreement)  وذلك بتقسيم عدد مرات االتفاق على عدد مرات االتفاق

وكانت نسبة االتفاق بين  [41,42] 100واالختالف ثم ضرب الناتج في 

 .100% و85تتراوح بين املالحظين مرتفعة و 

 استراتيجية الثناء
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قدمت الباحثة ورشة لتدريب املعلمات على استخدام استراتيجية      

 Out of) الثناء. واستخدمت ورشة مصممة خصيصا لهذا الغرض من

the Box TrainingTM)وهي من اصدار ، (Early Childhood Training 

Kit from Exchange Press, Inc.2003) الورشة تقدم الثناء  وهذه

حسب و  (Evidence-based strategy) كاستراتيجية مبنية على البراهين

كتيبها مدتها ساعة ونصف وتتضمن املفاهيم األساسية للثناء. وقامت 

الباحثة بترجمة الورشة للغة العربية.  وكان الغرض من تقديم الورشة 

دام هذه هو توحيد مفهوم الثناء لدى جميع املعلمات عند استخ

 .االستراتيجية والتأكيد على استخدام الثناء املحدد مع األطفال

  ثبات وصدق إجراءات الدراسة

و ثبات  (Internal Validity) حاولت الباحثة تحقيق الصدق الداخلي     

بالتحقق من أن استخدام استراتيجية  (Reliability of effect) التأثير

رات التي طرأت على سلوك األطفال. وقد الثناء كان هو املسئول عن التغي

 :تم التحقق من خالل ما يلي

-ب-استخدام تصميم السحب الذي يتكون من أربع مراحل متتابعة )أ     

ب( وذلك لزيادة التحقق من ثبات أثر استخدام الثناء فاذا تكررت -أ

النتيجة التي تم الحصول عليها مسبقا في مرحلة التدخل األولى فهذا 

لى الصدق والثبات في نتائج التدخل لتكرر العالقة الوظيفية بين مؤشر ع

التدخل )الثناء( والسلوك )االستمرار في أداء املهمة(.  وتكرار تطبيق 

استخدام الثناء مع أكثر من مشارك من خالل استخدام تصميم 

 Multiple Baseline Designs across) الخطوط القاعدية عبر املشاركين

Participants)  مما يزيد من قوة تفسير العالقة الوظيفية بين املتغير

 ].39املستقل )التدخل( و املتغير التابع )السلوك( في حال تكررها ]

 Reliability of)  التحقق من دقة القياس لرفع مستوى ثبات القياس     

measurement)  وذلك من خالل استخدام الباحثة تعريف إجرائي

القياس. ومن خالل اإلستعانه بمالحظين لتعريف السلوك موضع 

مستقلين طوال فترة القياس والحرص على وجود نسبة اتفاق عالية بين 

من خالل التدريب للمالحظين  (Inter-observer agreement) املالحظين

على املالحظة قبل تطبيق الدراسة مما ساعد في رفع نسبة االتفاق الى 

(85%-100%.) 

 

 نتائجال .5

على تساؤل الدراسة: ما فعالية استراتيجية الثناء لتحسين سلوك  لإلجابة

 إتمام املهمة لدى األطفال ذوي اضطراب االنتباه والنشاط الزائد؟

قامت الباحثة بتتبع أثر استخدام الثناء على سلوك اتمام املهم لدى      

رات ( أطفال اثناء التعليم املوجه. والتعليم املوجه هو تعليم املها5خمسة )

األكاديمية في الفصل وهي القراءة والكتابة والرياضيات. وتقوم املعلمة 

بتقديم التعليمات والتوجيهات أثناء فترة التعليم املوجه لألطفال 

 .باستمرار، واملدة الزمنية لفترة التعليم املوجه ثالثون دقيقة

 :فيما يلي عرض وتحليل للبيانات التي تم الحصول عليها

 ل خالدبيانات الطف 

( جلسة  ولكن تم جمع 29خططت الباحثة لجمع البيانات خالل )     

( جلسة فقط حيث تغيب الطفل عن 23البيانات للطفل خالد خالل )

( 1( جلسات. وتظهر البيانات املوضحة من الرسم البياني رقم )6حضور )

( األثر االيجابي الستخدام استراتيجية الثناء على زيادة 1والجدول رقم )

سلوك اتمام املهمة وخفض سلوك التوقف عن اداء املهمة حيث كان 

( ومتوسط 0.66متوسط الثناء املقدم للطفل في مرحلة الخط القاعدي )

(. 13( ومتوسط سلوك التوقف عن أداء املهمة )9.66سلوك اتمام املهمة )

ومع الزيادة في تقديم الثناء في مرحلة التدخل بلغ متوسط الثناء املقدم 

( 15.7( وارتفع سلوك اتمام املهمة حيث بلغ املتوسط )8.9فل خالد )للط

وباملقابل ايضا انخفض سلوك التوقف عن اداء املهمة حيث بلغ املتوسط 

(. وعندما تم ايقاف تقديم الثناء في مرحلة سحب التدخل فبلغ 1.2)

( 12.5( انخفض سلوك اتمام املهمة بمتوسط بلغ )0.66متوسط الثناء )

(. وفي 16سلوك التوقف عن اداء املهمة حيث بلغ املتوسط )وارتفع 

املرحلة الرابعة وهي اعادة التدخل توضح البيانات ان اعادة تقديم الثناء 

( اظهرت ارتفاع في سلوك اتمام املهمة حيث 8للطفل حيث بلغ املتوسط )

( كما انخفض متوسط سلوك التوقف عن اداء 15.66بلغ املتوسط )

(. وأخيرا في املرحلة الخامسة مرحلة املتابعة بلغ متوسط 2.33املهمة الى )

( ومع الزيادة في تقديم الثناء ارتفع سلوك إتمام املهمة 21م الثناء )تقدي

( وفي املقابل انخفض سلوك التوقف عن أداء املهمة إلى 22وبلغ املتوسط )

( حيث لم يتوقف الطفل خالد عن االداء للمهام املطلوبة خالل 0صفر )

 .مرحلة املتابعة
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 1جدول 

 متوسط تكرار السلوك لكل مرحلة خالل التعليم املوجه للطفل خالد

 مرحلة مرحلة الخط القاعدي السلوك

 التدخل

 مرحلة املتابعة مرحلة إعادة التدخل مرحلة سحب التدخل

 21 8 1 8.9 0.66 ثناء

 22 15.6 6 12.5 15.7 9.66 استمرار

 0 2.33 16 1.2 13 توقف

 2جدول 

 ار السلوك في مرحلة الخط القاعدي لجلسات التعليم املوجه للطفل خالدتكر 

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 

 

 الخط القاعدي

1 0 10 13 

2 0 10 9 

3 0 10 13 

4 0 10 15 

5 2 9 12 

6 2 9 16 

 3جدول 

 جه للطفل خالداستقرار نقاط البيانات في مرحلة الخط القاعدي لجلسات التعليم املو 

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 2-0 0.99-0.33 0.66 ثناء

 10-9 15-4.83 9.66 استمرار

 16-9 19.5-6.5 13 توقف

 4جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل خالد

 توقف استمرار ثناء ةرقم الجلس املرحلة

 

 التدخل

7 13 11 1 

8 10 20 3 

  لم يحضر الطفل  

9 6 11 1 

10 8 25 1 

  لم يحضر الطفل  

11 8 11 1 

  لم يحضر الطفل  

  لم يحضر الطفل  

12 8 8 0 

13 11 24 0 

  لم يحضر الطفل  

14 8 17 1 

15 8 16 4 

16 9 14 0 

 5جدول 

 نقاط البيانات في مرحلة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل خالد استقرار 

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 13-8 13.35-4.45 8.9 ثناء

 25-8 23.55-7.85 15.7 استمرار

 4-0 1.8-0.6 1.2 توقف
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 6 جدول 

 التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل خالد تكرار السلوك في مرحلة سحب

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 

 سحب التدخل

17 1 14 17 

  لم يحضر الطفل  

18 1 11 15 

 7جدول 

 استقرار نقاط البيانات في مرحلة السحب لجلسات التعليم املوجه للطفل خالد

 املدى الفعلي لنقاط البيانات لبياناتاملدى املقبول لنقاط ا املتوسط الحسابي السلوك

 1 1.5-0.5 1 ثناء

 14-11 18.75-6.25 12.5 استمرار

 17-15 24-8 16 توقف

 8جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة إعادة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل خالد

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 

 مرحلة إعادة التدخل

19 5 7 5 

20 9 22 1 

21 10 18 1 

 9جدول 

 استقرار نقاط البيانات في مرحلة اعادة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل خالد

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 10-5 12-4 8 ثناء

 22-7 23.49-7.83 15.66 استمرار

 5-1 3.49-1.16 2.33 توقف

 10جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة املتابعة لجلسات التعليم املوجه للطفل خالد

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 

 مرحلة املتابعة

22 15 18 0 

23 27 26 0 

 بيانات الطفلة جود

( جلسة  29خططت الباحثة لجمع البيانات خالل تسعة وعشرين )       

( جلسة 26طفلة جود خالل ستة وعشرين )ولكن تم جمع البيانات لل

( جلسات. وتظهر البيانات 3فقط حيث تغيبت الطفلة عن حضور ثالث )

( األثر االيجابي 11( والجدول رقم )2املوضحة من الرسم البياني رقم )

الستخدام استراتيجية الثناء على زيادة سلوك اتمام املهمة وخفض سلوك 

توسط الثناء املقدم للطفلة في مرحلة التوقف عن اداء املهمة حيث كان م

( ومتوسط 11.42( ومتوسط سلوك اتمام املهمة )1.57الخط القاعدي )

(. ومع الزيادة في تقديم الثناء في مرحلة 10سلوك التوقف عن املهمة )

( وارتفع سلوك 11.27التدخل بلغ متوسط الثناء املقدم للطفلة جود )

( وباملقابل ايضا انخفض سلوك 16.18اتمام املهمة حيث بلغ املتوسط )

(. وعندما تم ايقاف 0.45التوقف عن اداء املهمة حيث بلغ املتوسط )

( انخفض 0تقديم الثناء في مرحلة سحب التدخل فبلغ متوسط الثناء )

( وارتفع سلوك التوقف عن اداء 9.66سلوك اتمام املهمة بمتوسط بلغ )

لة الرابعة وهي اعادة التدخل (. وفي املرح10.33املهمة حيث بلغ املتوسط )

( 8توضح البيانات ان اعادة تقديم الثناء للطفلة حيث بلغ املتوسط )

( كما 18.33اظهرت ارتفاع في سلوك اتمام املهمة حيث بلغ املتوسط )

(. وأخيرا في 2.33انخفض متوسط سلوك التوقف عن اداء املهمة الى )

( ومع 21قديم الثناء )املرحلة الخامسة مرحلة املتابعة بلغ متوسط ت

( وفي 22.5الزيادة في تقديم الثناء ارتفع سلوك إتمام املهمة وبلغ املتوسط )

( حيث لم تتوقف 0املقابل انخفض سلوك التوقف عن أداء املهمة إلى )

 الطفلة جود عن االداء للمهام املطلوبة خالل مرحلة املتابعة.  
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 2شكل 

 للطفلة جود تكرار السلوك خالل التعليم املوجه

 11جدول 

 متوسط تكرار السلوك لكل مرحلة خالل التعليم املوجه للطفلة جود

 مرحلة مرحلة الخط القاعدي السلوك

 التدخل

 مرحلة املتابعة مرحلة إعادة التدخل مرحلة سحب التدخل

 21 8 0 11.27 1.57 ثناء

 22.5 18.33 9.66 16.18 11.42 استمرار

 0 2.33 10.33 0.45 10 توقف

 12جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة الخط القاعدي لجلسات التعليم املوجه للطفلة جود

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 

 الخط القاعدي

1 1 9 8 

  لم تحضر الطفلة  

2 1 6 8 

  لم تحضر الطفلة  

3 1 12 11 

4 0 12 8 

5 3 7 7 

6 5 20 13 

7 0 14 15 

 13جدول 

 ستقرار نقاط البيانات في مرحلة الخط القاعدي لجلسات التعليم املوجه للطفلة جودا

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 5-0 2.35-0.78 1.57 ثناء

 20-6 15-4.83 11.42 استمرار

 15-7 15-5 10 توقف
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 14جدول 

 لة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفلة جودتكرار السلوك في مرح

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 

 التدخل

8 5 12 2 

9 17 30 0 

10 10 14 1 

11 11 15 1 

12 15 15 1 

  لم تحضر الطفلة  

13 10 8 0 

14 12 20 0 

15 16 18 0 

16 10 13 0 

17 9 21 0 

18 9 12 0 

 15جدول 

 قرار نقاط البيانات في مرحلة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفلة جوداست

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 17-5 16.90-5.63 11.27 ثناء

 30-8 24.27-8.09 16.18 استمرار

 2-0 0.67-0.22 0.45 توقف

 16جدول 

 مرحلة سحب التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفلة جود تكرار السلوك في

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 14 11 0 19 مرحلة سحب التدخل

20 0 9 11 

21 0 9 6 

 17جدول 

 جود استقرار نقاط البيانات في مرحلة السحب لجلسات التعليم املوجه للطفلة

 املدى الفعلي لنقاط البيانات لنقاط البياناتاملدى املقبول  املتوسط الحسابي السلوك

 0 0-0 0 ثناء

 11-9 14.49-4.83 9.66 استمرار

 14-6 15.49-5.16 10.33 توقف

 18جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة إعادة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفلة جود

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 4 13 6 22 مرحلة إعادة التدخل

23 8 17 2 

24 10 25 1 

 19جدول 

 استقرار نقاط البيانات في مرحلة اعادة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفلة جود

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 10-6 12-4 8 ثناء

 25-13 27.49-9.16 18.33 استمرار

 4-1 3.49-1.16 2.33 توقف
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 20جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة املتابعة لجلسات التعليم املوجه للطفلة جود

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 0 19 16 25 مرحلة املتابعة

26 26 26 0 

 بيانات الطفل عبدهللا

( جلسة  ولكن تم جمع 29خططت الباحثة لجمع البيانات خالل )       

( جلسة فقط حيث تغيب الطفل عن 26ت للطفل عبدهللا خالل )البيانا

 (3( جلسات. وتظهر البيانات املوضحة من الرسم البياني رقم )3حضور )

( األثر االيجابي الستخدام استراتيجية الثناء على زيادة 21والجدول رقم )

سلوك اتمام املهمة وخفض سلوك التوقف عن اداء املهمة حيث كان 

( ومتوسط 2.18املقدم للطفل في مرحلة الخط القاعدي ) متوسط الثناء

( ومتوسط سلوك التوقف عن أداء املهمة 14سلوك اتمام املهمة )

(. ومع الزيادة في تقديم الثناء في مرحلة التدخل بلغ متوسط الثناء 15.27)

( وارتفع سلوك اتمام املهمة حيث بلغ 14.42املقدم للطفل عبدهللا )

باملقابل ايضا انخفض سلوك التوقف عن اداء املهمة ( و 17.42املتوسط )

(. وعندما تم ايقاف تقديم الثناء في مرحلة 0.71حيث بلغ املتوسط )

( فقد انخفض سلوك اتمام 1.66سحب التدخل وبلغ متوسط الثناء )

( وارتفع سلوك التوقف عن اداء املهمة حيث بلغ 14املهمة الى متوسط )

لة الرابعة وهي اعادة التدخل توضح البيانات (. وفي املرح19.66املتوسط )

( اظهرت ارتفاع في 10ان اعادة تقديم الثناء للطفل حيث بلغ املتوسط )

( كما انخفض متوسط 21.33سلوك اتمام املهمة حيث بلغ املتوسط )

(. وأخيرا في املرحلة الخامسة 0.66سلوك التوقف عن اداء املهمة الى )

( ومع الزيادة في تقديم الثناء 22قديم الثناء )مرحلة املتابعة بلغ متوسط ت

( وفي املقابل انخفض 24.5ارتفع سلوك إتمام املهمة وبلغ املتوسط )

( حيث لم يتوقف الطفل 0) سلوك التوقف عن أداء املهمة إلى صفر

 عبدهللا عن االداء للمهام املطلوبة خالل مرحلة املتابعة.

 
 3شكل 

 ملوجه للطفل عبدهللاتكرار السلوك خالل التعليم ا

 21جدول 

 متوسط تكرار السلوك لكل مرحلة خالل التعليم املوجه للطفل عبدهللا

 مرحلة مرحلة الخط القاعدي السلوك

 التدخل

 مرحلة املتابعة مرحلة إعادة التدخل مرحلة سحب التدخل

 22 10 1.66 14.42 2.18 ثناء

 24.5 21.33 14 17.42 14 استمرار

 0 0.66 19.66 0.71 15.27 توقف
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 22جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة الخط القاعدي لجلسات التعليم املوجه للطفل عبدهللا

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 

 

 الخط القاعدي

1 0 11 25 

2 0 18 15 

3 0 10 25 

4 0 15 9 

5 0 20 13 

6 0 15 21 

7 6 11 6 

8 7 21 15 

9 1 9 10 

  لم يحضر الطفل  

10 5 9 20 

11 5 15 9 

 23 جدول 

 استقرار نقاط البيانات في مرحلة الخط القاعدي لجلسات التعليم املوجه للطفل عبدهللا

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 6-0 3.27-1.09 2.18 ثناء

 21-9 21-7 14 استمرار

 25-6 22.90-7.63 15.27 توقف

 24جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل عبدهللا

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 

 مرحلة التدخل

12 12 15 2 

  لم يحضر الطفل  

  لم يحضر الطفل  

13 10 9 1 

14 15 22 0 

15 21 21 0 

16 14 15 2 

17 17 25 0 

18 12 15 0 

 25جدول 

 استقرار نقاط البيانات في مرحلة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل عبدهللا

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 21-10 21.63-7.21 14.42 ثناء

 25-9 26.13-8.71 17.42 استمرار

 2-0 1.06-0.35 0.71 توقف

 26جدول 

 تكرار السلوك في سحب التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل عبدهللا

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 24 12 1 19 مرحلة سحب التدخل

20 2 13 12 

21 2 17 23 
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 27جدول 

 دهللااستقرار نقاط البيانات في مرحلة السحب لجلسات التعليم املوجه للطفل عب

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 2-1 2.49-0.83 1.66 ثناء

 17-12 21-7 14 استمرار

 24-12 29.49-9.83 19.66 توقف

 28جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة إعادة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل عبدهللا

 توقف استمرار ثناء لجلسةرقم ا املرحلة

 

 مرحلة إعادة التدخل

22 7 18 2 

23 12 20 0 

24 11 26 0 

 29جدول 

 استقرار نقاط البيانات في مرحلة اعادة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل عبدهللا

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 12-7 15-5 10 ثناء

 26-18 31.99-10.66 21.33 استمرار

 2-0 0.99-0.33 0.66 توقف

 

 30جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة املتابعة لجلسات التعليم املوجه للطفل عبدهللا

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 0 23 17 25 مرحلة املتابعة

26 27 26 0 

 بيانات الطفل ريان

( جلسة ولكن تم جمع 29لباحثة لجمع البيانات خالل )خططت ا     

( جلسة فقط حيث تغيب الطفل عن 22البيانات للطفل ريان خالل )

( 4( جلسات. وتظهر البيانات املوضحة من الرسم البياني رقم )7حضور )

( األثر االيجابي الستخدام استراتيجية الثناء على زيادة 31والجدول رقم )

وخفض سلوك التوقف عن اداء املهمة حيث كان سلوك اتمام املهمة 

( ومتوسط 2متوسط الثناء املقدم للطفل في مرحلة الخط القاعدي )

( ومتوسط سلوك التوقف عن أداء املهمة 9.88سلوك اتمام املهمة )

(. ومع الزيادة في تقديم الثناء في مرحلة التدخل بلغ متوسط الثناء 9.66)

فع سلوك اتمام املهمة حيث بلغ املتوسط ( وارت11.8املقدم للطفل ريان )

( وباملقابل ايضا انخفض سلوك التوقف عن اداء املهمة حيث بلغ 14.8)

(. وعندما تم ايقاف تقديم الثناء في مرحلة سحب التدخل 0.4املتوسط )

( نالحظ انخفاض في سلوك اتمام املهمة حيث 0.66فبلغ متوسط الثناء )

وك التوقف عن اداء املهمة حيث بلغ ( وارتفع سل10.33بلغ املتوسط )

(. وفي املرحلة الرابعة وهي اعادة التدخل توضح البيانات 7.66املتوسط )

( اظهرت ارتفاع 10.33ان اعادة تقديم الثناء للطفل حيث بلغ املتوسط )

( كما انخفض متوسط 17في سلوك اتمام املهمة حيث بلغ املتوسط )

(. وأخيرا في املرحلة الخامسة 0.66سلوك التوقف عن اداء املهمة الى )

( ومع الزيادة في تقديم الثناء 21مرحلة املتابعة بلغ متوسط تقديم الثناء )

( وفي املقابل انخفض 22.5ارتفع سلوك إتمام املهمة وبلغ املتوسط )

( حيث لم يتوقف الطفل ريان 0سلوك التوقف عن أداء املهمة إلى صفر )

 ل مرحلة املتابعة.عن االداء للمهام املطلوبة خال



752018 

76 

 
 4شكل 

 تكرار السلوك خالل التعليم املوجه للطفل ريان

 متوسط تكرار السلوك لكل مرحلة خالل التعليم املوجه للطفل ريان 31جدول 

 مرحلة مرحلة الخط القاعدي السلوك

 التدخل

 مرحلة املتابعة مرحلة إعادة التدخل مرحلة سحب التدخل

 21 10.33 0.66 11.8 2 ثناء

 22.5 17 10.33 14.8 9.88 استمرار

 0 0.66 7.66 0.4 9.66 توقف

 32جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة الخط القاعدي لجلسات التعليم املوجه للطفل ريان

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحة

 

 الخط القاعدي

1 1 8 7 

2 1 14 14 

3 1 9 7 

  لم يحضر الطفل  

  لم يحضر الطفل  

  لم يحضر الطفل  

  لم يحضر الطفل  

  لم يحضر الطفل  

4 1 9 15 

5 0 4 10 

6 8 18 10 

7 2 12 8 

8 1 6 8 

9 3 9 8 

  لم يحضر الطفل  
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 33جدول 

 استقرار نقاط البيانات في مرحلة الخط القاعدي لجلسات التعليم املوجه للطفل ريان

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املقبول لنقاط البيانات املدى املتوسط الحسابي السلوك

 3-0 3-1 2 ثناء

 18-4 14.82-4.49 9.88 استمرار

 15-7 14.49-4.83 9.66 توقف

 34جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل ريان

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحة

 

 التدخل

  لم يحضر الطفل  

10 14 22 1 

11 15 18 0 

12 9 10 1 

13 10 11 0 

14 11 13 0 

 35جدول 

 استقرار نقاط البيانات في مرحلة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل خالد

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 15-9 17.7-5.9 11.8 ثناء

 22-10 22.2-7.4 14.8 راراستم

 1-0 0.6-0.2 0.4 توقف

 36جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة سحب التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل ريان

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحة

 

 سحب التدخل

15 0 5 4 

16 1 5 5 

17 1 21 14 

 37جدول 

 التعليم املوجه للطفل رياناستقرار نقاط البيانات في مرحلة السحب لجلسات 

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 1-0 0.99-0.33 0.66 ثناء

 21-5 15.49-5.16 10.33 استمرار

 14-4 11.49-3.83 7.66 توقف

 38جدول 

 لطفل ريانتكرار السلوك في مرحلة إعادة التدخل لجلسات التعليم املوجه ل

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحة

 

 إعادة التدخل

18 6 12 0 

19 9 18 2 

20 16 21 0 

 39جدول 

 استقرار نقاط البيانات في مرحلة اعادة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفل ريان

 ياناتاملدى الفعلي لنقاط الب املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 16-6 15.49-5.16 10.33 ثناء

 21-12 25.5-8.5 17 استمرار

 2-0 0.99-0.33 0.66 توقف
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 40 جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة املتابعة لجلسات التعليم املوجه للطفل ريان

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحة

 0 21 17 21 مرحلة املتابعة

22 25 24 0 

 ةبيانات الطفلة لطيف

( جلسة ولكن تم جمع 29خططت الباحثة لجمع البيانات خالل )      

( جلسة فقط حيث تغيبت الطفلة عن 22البيانات للطفلة لطيفة خالل )

( جلسات. وتظهر البيانات املوضحة من الرسم البياني 7حضور سبع )

( األثر االيجابي الستخدام استراتيجية الثناء 41( والجدول رقم )5رقم )

ادة سلوك اتمام املهمة وخفض سلوك التوقف عن اداء املهمة على زي

( 0.41حيث كان متوسط الثناء املقدم للطفلة في مرحلة الخط القاعدي )

( ومتوسط سلوك التوقف عن أداء 9.66ومتوسط سلوك اتمام املهمة )

(. ومع الزيادة في تقديم الثناء في مرحلة التدخل بلغ متوسط 11.08املهمة )

( وارتفع سلوك اتمام املهمة حيث بلغ 12.66قدم للطفلة لطيفة )الثناء امل

( وباملقابل ايضا انخفض سلوك التوقف عن اداء املهمة 14.66املتوسط )

(. وعندما تم ايقاف تقديم الثناء في مرحلة 0حيث بلغ املتوسط صفر )

( وانخفض سلوك اتمام املهمة 0سحب التدخل فبلغ متوسط الثناء )

( وارتفع سلوك التوقف عن اداء املهمة حيث بلغ 10.5بمتوسط بلغ )

(. وفي املرحلة الرابعة وهي اعادة التدخل توضح البيانات ان 9.5املتوسط )

( اظهرت ارتفاع في 7.33اعادة تقديم الثناء للطفل حيث بلغ املتوسط )

( كما انخفض متوسط 17.66سلوك اتمام املهمة حيث بلغ املتوسط )

(. وأخيرا في املرحلة الخامسة 0.33اء املهمة الى )سلوك التوقف عن اد

( ومع الزيادة في تقديم الثناء 23مرحلة املتابعة بلغ متوسط تقديم الثناء )

( وفي املقابل انخفض سلوك 24ارتفع سلوك إتمام املهمة وبلغ املتوسط )

( حيث لم تتوقف الطفلة لطيفة عن االداء 0التوقف عن أداء املهمة إلى )

 املطلوبة خالل مرحلة املتابعة وهذا مؤشر على فاعلية الثناء. للمهام

 
 5شكل 

 تكرار السلوك خالل التعليم املوجه للطفلة لطيفة

 41جدول 

 متوسط تكرار السلوك لكل مرحلة خالل التعليم املوجه للطفلة لطيفة

 مرحلة مرحلة الخط القاعدي السلوك

 التدخل

 مرحلة املتابعة خلمرحلة إعادة التد مرحلة سحب التدخل

 23 7.33 0 12.66 0.41 ثناء

 24 17.66 10.5 14.66 9.66 استمرار

 0 0.33 9.5 0 11.08 توقف
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 42جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة الخط القاعدي لجلسات التعليم املوجه للطفلة لطيفة

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 

 

 الخط القاعدي

1 0 5 7 

  الطفلةلم تحضر   

2 0 7 7 

3 1 8 15 

4 0 11 17 

5 1 13 9 

6 1 8 12 

  لم تحضر الطفلة  

7 0 13 14 

8 0 10 12 

  لم تحضر الطفلة  

9 1 11 15 

  لم تحضر الطفلة  

10 0 11 12 

  لم تحضر الطفلة  

11 0 7 5 

  لم تحضر الطفلة  

12 1 12 8 

 43جدول 

 البيانات في مرحلة الخط القاعدي لجلسات التعليم املوجه للطفلة لطيفة استقرار نقاط

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 1-0 0.61-0.20 0.41 ثناء

 13-5 15-4.83 9.66 استمرار

 17-5 16.62-5.54 11.08 توقف

 44جدول 

 ة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفلة لطيفةتكرار السلوك في مرحل

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 

 التدخل

13 13 18 0 

14 12 13 0 

15 13 13 0 

 45جدول 

 استقرار نقاط البيانات في مرحلة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفلة لطيفة

 املدى الفعلي لنقاط البيانات اناتاملدى املقبول لنقاط البي املتوسط الحسابي السلوك

 13-12 18.99-6.33 12.66 ثناء

 18-13 21.99-7.33 14.66 استمرار

 0 0-0 0 توقف

 46جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة سحب التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفلة لطيفة

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 10 13 0 16 سحب التدخل

17 0 8 9 

  لم تحضر الطفلة  
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 47 جدول 

 استقرار نقاط البيانات في مرحلة السحب لجلسات التعليم املوجه للطفلة لطيفة

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 0 0-0 0 ثناء

 13-8 15.75-5.25 10.5 استمرار

 10-9 14.25-4.75 9.5 توقف

 48ول جد

 تكرار السلوك في مرحلة إعادة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفلة لطيفة

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 

 إعادة التدخل

18 5 12 0 

19 8 25 0 

20 9 16 1 

 49 جدول 

 استقرار نقاط البيانات في مرحلة اعادة التدخل لجلسات التعليم املوجه للطفلة لطيفة

 املدى الفعلي لنقاط البيانات املدى املقبول لنقاط البيانات املتوسط الحسابي السلوك

 9-5 10.99-3.66 7.33 ثناء

 25-12 26.49-8.83 17.66 استمرار

 1-0 0.49-0.16 0.33 توقف

 50 جدول 

 تكرار السلوك في مرحلة املتابعة لجلسات التعليم املوجه للطفلة لطيفة

 توقف استمرار ثناء رقم الجلسة املرحلة

 

 املتابعة

21 17 20 0 

22 29 28 0 

 املقارنة بين نتائج جميع األطفال خالل فترة التعليم املوجه

قامت الباحثة بمقارنة نتائج جميع األطفال خالل فترة التعليم املوجه       

( وثبات Internal Validityوذلك بهدف رفع مستوى الصدق الداخلي )

( بالتحقق من أن استخدام استراتيجية Reliability of effectالتأثير )

الثناء كان هو املسئول عن التغيرات التي طرأت على سلوك األطفال. حيث 

ان تكرار تطبيق استخدام الثناء مع أكثر من مشارك من خالل استخدام 

 Multiple Baseline Designsتصميم الخطوط القاعدية عبر املشاركين )

across Participants سوف يزيد من قوة تفسير العالقة الوظيفية بين )

 .[39]املتغير املستقل )التدخل( واملتغير التابع )السلوك( في حال تكررها 

ومن خالل العرض التفصيلي السابق لكل طفل وكما يظهر الرسم البياني 

( نالحظ تكرار فاعلية الثناء على سلوك اتمام املهمة في التعليم 6رقم )

 ميع األطفال.املوجه لج
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 6شكل 

 تكرار السلوك خالل التعليم املوجه لجميع األطفال

 النتائج . مناقشة6

( 5) خمسة على تطبيقها تم والتي – الحالية الدراسة نتائج أظهرت      

 لخطر املعرضين أو لزائد والنشاط االنتباه اضطراب ذوي  من أطفال

 استراتيجية استخدام بين ما إيجابية يةوظيف عالقة هناك بأن - اإلصابة

 اضطراب ذوي  األطفال لدى املهمة إتمام سلوك في والتحسن الثناء

 هذه تحققت حيث. األطفال رياض مرحلة في الزائد والنشاط االنتباه

. الدراسة في املشاركين األطفال جميع سلوك في بوضوح الوظيفية العالقة

 في األطفال لجميع املهمة اداء في االستمرار سلوك مستوى  ارتفع فقد

 كما املعلمات، قبل من الثناء استخدام فيها تم التي التدخل مرحلة

 عند وذلك املرحلة هذه في ايضا املهمة اداء عن التوقف سلوك انخفض

 توقفت حيث التدخل سحب وعند. القاعدي الخط بمرحلة املقارنة

 اداء في ستمراراال  سلوك انخفض لألطفال الثناء تقديم عن املعلمات

 عند واضحة بصورة املهمة اداء عن التوقف سلوك ارتفع كما املهمة

 عادت أن وبعد. الثناء فيها استخدم التي التدخل مرحلة مع املقارنة

 االستمرار سلوك عاد التدخل إعادة مرحلة في الثناء إلستخدام املعلمات

 لإلنخفاض املهمة اداء عن التوقف سلوك عاد كما لإلرتفاع املهمة اداء في

 مرحلة في عليها الحصول  تم التي النتيجة في التكرر  وهذا. اخرى  مرة

 العالقة لتكرر  الثناء فاعلية في والثبات الصدق على مؤشر التدخل

 .والسلوك التدخل بين الوظيفية

 على ايجابي أثر لها كان الثناء استراتيجية ان ايضا النتائج أظهرت وقد     

 اداء على االستمرار سلوك ارتفاع تكرر  فقد. املهمة اماتم سلوك تحسين

 التي التدخل مرحلة في املهمة اداء عن التوقف سلوك وانخفاض املهمة

 .املوجة التعليم فترة في الثناء باستخدام فيها املعلمات تقوم

 لتحسين الثناء استراتيجية استخدام لفعالية تشير التي النتائج وهذه      

 أظهرت التي الدراسات من العديد نتائج مع تتفق همةامل اتمام سلوك

 الفترة وزيادة باملهمة األطفال االلتزام زيادة في الثناء استراتيجية فاعلية

 اضطراب ذوي  األطفال لدى املهمة إنجاز في الطفل يقضيها التي الزمنية

 عام بشكل السلوكية واالضطرابات خاص بشكل الزائد والنشاط االنتباه

 ودراسة[ 17] واخرون هستر ودراسة[ 32] واخرون سوثرالند كدراسة

 تتفق كما[. 19] واخرون الداي ودراسة[ 18] واخرون ثومبسون  ودراسة

 في الثناء استراتيجية فاعلية أظهرت التي الدراسات من العديد نتائج مع

 ذوي  األطفال لدى السلوكية املشكالت وانخفاض اإليجابي السلوك زيادة

 السلوكية واالضطرابات خاص بشكل الزائد والنشاط نتباهاال  اضطراب

[ 33] واخرون سوثرالند ودراسة[ 31] واخرون مارتن كدراسة عام بشكل

 ودراسة[ 20]  واخرون رينكي ودراسة[  15]واخرون ستورمونت ودراسة

 بارتين ودراسة[  28]  واخرون فوليترون ودراسة[  17]واخرون هستر

 واخرون دوفرين ودراسة[ 35] واخرون  ريسما ودراسة[ 34] واخرون

 ].18] واخرون ثومبسون  ودراسة[ 37]
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 عبارات تقديم من الدراسة في املشاركات املعلمات جميع تمكنت وقد     

 تقديم تم حيث التدريبة، الورشة بعد لألطفال بفعالية املحددة الثناء

 التعليم فترة يف املختلفة األنشطة خالل الفصل في لألطفال املحدد الثناء

 فعالية أظهرت التي الدراسات من العديد مع تتفق النتائج وهذه ، املوجه

 سوثرالند كدراسة الثناء عبارات وزيادة الثناء الستراتيجية املعلمين تدريب

 واخرون فوليترون ودراسة[ 32] واخرون سوثرالند ودراسة[ 33] واخرون

[ 18] واخرون مبسون ثو  ودراسة[ 37] واخرون دوفرين ودراسة[ 28]

 ].19] واخرون الداي ودراسة

 توصياتال. 7

 فقد ونتائج، معطيات من الحالية الدراسة إلية خلصت ما ضوء في

 :يلي فيما املتمثلة التوصيات من بعدد الباحثة خرجت

 فهي األطفال مع الثناء استراتيجية استخدام كيفية على املعلمين تدريب

 .مكلفة وغير فعالة استراتيجية

 .لألطفال الثناء تقديم بأهمية واملجتمع األهل توعية

 الخبرات لتبادل التعلمية واملؤسسات الجامعات بين وصل حلقات ايجاد

 وتطبيق والتربوية العلمية األبحاث نتائج من املستجدات كل حول 

 .القائمة التربوية املشكالت لحل استراتيجيات

 الواحدة الحالة تصاميم خدامباست التجريبية الدراسات من املزيد إجراء

 الطبيعية، البيئة في االستراتيجيات فعالية من التحقق في ألهميتها

 .الخاصة التربية مجال في التجريبية البحوث تطوير في منها واالستفادة

 عمرية فئات أو أخرى، فئات مع الحالية للدراسة مشابهة دراسات إجراء 

 .املادي والتعزيز اءالثن استراتيجية بين مقارنة أو أكبر،
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EFFECTIVENESS OF USING PRAISE AS AN 

INTERVENTION TO IMPROVE ON-TASK 

BEHAVIOR OF PRESCHOOLERS WITH 

ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY 

DISORDER (ADHD) 

 
Nada AL huzaimy 

 

ABSTRACT_This study aimed to examine the effectiveness of using praise as an intervention to improve on-task 

behavior of preschoolers with Attention Deficit-Hyperactivity/Disorder (ADHD). Participants of the study were five 

children (3 males and 2 females); two of them diagnosed with ADHD, and three of them were identified by their 

teachers as at risk of having ADHD. All participants were enrolled in a regular class at King Saud University 

kindergarten in Riyadh. The study was conducted in classroom setting the setting is a teacher-directed activity in 

which the teacher teach children some tasks. Two designs of Single Subject Designs (SSD) used in this study. The 

designs used are: A-B-A-B Withdrawal Design, and Multiple Baseline Designs across Participants. The researcher 

provide teachers with a workshop on praise strategy. Then she asked them to use the strategy, and assist them with 

children praise when needed. Data were collected by the researcher and two researcher assistants using direct 

observation. Behaviors were observed in the teacher-directed activity setting throughout several phases: baseline, 

implementation of the intervention, withdrawal of the intervention, reimplementation of the intervention, and follow-

up; while in the open activity setting behaviors were observed in two phases: baseline and implementation of the 

intervention. Results of the study showed that there is a positive functional relationship between using praise and on-

task behavior of preschoolers with ADHD. 

 
Keywords: praise, On-task Behavior, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Preschools. 

 

 


