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Performing Writing Tasks
Abstract
The current study aimed to examine the effect of using the
reinforcement board on increasing attention among students
with intellectual disabilities while performing writing tasks in the
class. A related purpose was to explore students’ ability to
maintain and generalize the behavior of attention. The
withdrawal design (ABAB), one of the Single Subject Designs, was
used. The study sample consisted of 4 students with intellectual
disabilities in grade 5 who attend Dhul-Noreen elementary school
for boys in Jizan. Results showed that the reinforcement board
strategy was effective in improving and developing the attention
of students of intellectual disabilities during the performance of
written assignments within the classroom with a success rate
(100%). In addition, students maintained the behavior that they
learned with a rate ranging between (96-100%), and also
improved their ability to generalize this behavior in different
environments with a success rate ranging between (96-100%).
Finally, the results showed functional relationship between the
use of reinforcement board strategy and the improvement of the
level of attention of students with intellectual disabilities.
Keywords: reinforcement board, attention, intellectual
disabilities, writing
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أثر استخدام لوحة التعزيز يف زيادة االنتباه لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
أثناء أداء المهام الكتابية داخل الصف
مستخلص البحث
هدفت الدراسة إىل قياس تحسن انتباه التالميذ ذوي العاقة الفكرية أثناء
أداء المهام الكتابية داخل الصف ،وذلك باستخدام لوحة التعزيز ،كما هدفت إىل
قياس قدرتهم عىل المحافظة وعىل التعميم لسلوك االنتباه ،ولتحقيق أهداف
االنسحاب ( )A-B-A-Bوهو أحد تصاميم الحالة
الدراسة تم استخدام التصميم
ي
الواحدة ( ،) Single Subject Designsوذلك لمناسبته ألغراض الدراسة ،كما شارك
ف الدراسة أربعة تالميذ ف الصف الخامس االبتداب بتنامج ر
التبية الفكرية الملحق
ي
ي
ي
بمدرسة ذو النورين االبتدائية للبني بجازان ،وقد تم تصميم لوحة تعزيز مع دليل
اب للمعلم (من تصميم الباحثي) ،كما استغرق تنفيذ التنامج أربعة أسابيع
إجر ي
ر
الب
دراسية ،بواقع خمس جلسات يف األسبوع الواحد .وأشارت نتائج التحليالت ي
ر
الب تم جمعها وتدوينها خالل هذه الدراسة ،بأن لوحة التعزيز
أجريت عىل البيانات ي
كانت ذا فعالية عىل تحسي انتباه المشاركي أثناء أداء المهام الكتابية داخل الصف
اس بنسبة نجاح ( ،)%100بالضافة إىل فعالية لوحة التعزيز يف زيادة قدرتهم
الدر ي
عىل المحافظة عىل سلوك االنتباه بنسبة نجاح رتتاوح ما بي ( ،)%100-96وأيضا
تحسنت قدرتهم عىل تعميم هذا السلوك بنسبة نجاح رتتاوح ما بي (،)%100-96
وعىل ضوء هذه النتائج فقد أثبتت الدراسة وجود عالقة وظيفية بي استخدام لوحة
التعزيز وبي تحسن مستوى االنتباه لدى تالميذ ر
التبية الفكرية أثناء أداء المهام
الكتابية داخل الصف ،بالضافة إىل تحسن قدرتهم عىل المحافظة وعىل التعميم
لسلوك االنتباه.
الكلمات المفتاحية :لوحة التعزيز  ،االنتباه  ،العاقة الفكرية  ،الكتابة
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يرتبط وجود العاقة الفكرية بوجود النسان ،كما أن تأثتها عىل الفرد والمجتمع يرتبط
إنساب؛ ويعود السبب يف ذلك إىل أن االهتمام
الوع والتحض ألي مجتمع
بدرجة كبتة بمستوى
ي
ي
وع النسان بإنسانيته ،وقد أصبح االهتمام بذوي
بذوي العاقة الفكرية يعت عن ثقافة المجتمع و ي
ر
(السليماب
الب يمكن من خالها قياس مدى تحض وتطور المجتمع
ي
العاقة إحدى أهم المرتكزات ي
وعيىس ،)2018 ،ويمكن النظر إىل مفهوم العاقة الفكرية عىل انه تصنيف لمجموعة من األفراد
الذين لديهم ضعف واضح وخلل عام ف األداء الوظيف الفكري والتكيف ،وتظهر ر
مؤشات أو
ي
ي
ي
ر
ر
محددات العاقة الفكرية عىل هؤالء األفراد قبل سن الثامنة عشة ،وال تصنف هذه المؤشات عىل
ً
ً
ً
ً
أنها مرضا صحيا أو اضطرابا عقليا ،ولكن يمكن الشارة إليها عىل أنها انحراف دال يف النمو
والتطور).(Matson, 2007
ر
الب ينحرف فيها بعض األفراد عن المعايت
كما يهتم مفهوم العاقة الفكرية بالدرجة ي
ً
ثقافيا ،من حيث ر
والسلوك ودرجة الذكاء (وي همر وآخرون/2013 ،
التكيب الحيوي
المقبولة
ي
ً
 ،)2020ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية ( World Health Organization (WHOوالذي
صدر يف( ،)2012فإن  %15من سكان العالم يظهر عليهم إعاقات مختلفة ،وأن ما بي ()190-110
ُ
مليون حالة منهم لديهم إعاقات تسبب لهم صعوبات كبته يف حياتهم ،ويجدر الشارة أن العاقة
ليست خطأ ارتكبه الشخص ،كما أن ذوي العاقة يعدون ً
جزءا من المجتمع ر
البشي ،ولهم حقوق
ً
متساوية مع بقية أفراد المجتمع ،ووفقا التفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي العاقة
( ،Convention on the Rights of Persons with Disabilities(CRPD- 2006فإنه يتوجب
عىل الحكومات دعم ذوي العاقة لزيادة استقالليتهم (.)Devi & Sarkar, 2019
ويشت المفهوم العام لإلعاقة الفكرية إىل وجود حالة خاصة من األداء والتفاعل الذي يبدأ
يف سن الطفولة ،يتضمن تركيبات وتوقعات ألنظمة حياتية واجتماعية وسلوكية يتفاعل من خاللها
األفراد مع بعضهم ومع البيئة المحيطة بهم ،كما أن الفهم الشامل والصحيح رلتكيب العاقة الفكرية
ً ُ ً
ً ً
ً
وبعديا متعددا يعكس هذا التفاعل ،وهناك العديد من الفوائد لفهم
يتطلب أسلوبا بيئيا (إيكولوجيا)
الطبيعة المتعددة لإلعاقة الفكرية حيث أنها تسهم يف:
 .1توضح مدى ضخامة التعقيدات البيولوجية واالجتماعية ر
المتافقة مع وجود العاقة الفكرية.
 .2تحدد المتات أو الخصائص األساسية للشخص الذي لديه هذه العاقة الفكرية.
ً
ً
ً
 .3تقدم إطارا عمليا بيئيا من أجل تقديم الدعم لذوي العاقة.
ً
ً
ً
 .4تصمم أساسا مفاهيميا متماسكا للتفريق ما بي األشخاص الذين لديهم إعاقة فكرية عن
األشخاص الذين لديهم إعاقات نمائية ).(Schalock et al., 2010
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ولقد قامت الجمعية األمريكية لإلعاقة الفكرية والنمائية ( American Association
 )for Intellectual and Developmental Disabilities- AAIDDبتعريف العاقة الفكرية يف
ه إعاقة تتمت بقيود كبتة يف كل من األداء الفكري
عام  2008عىل النحو ي
التاىل :العاقة الفكرية ي
يغط العديد من المهارات االجتماعية والعملية اليومية ،وينشأ هذا العجز
التكيف ،الذي
والسلوك
ي
ي
ً
ُ
قبل سن (ً )18
عاما ،ويشت األداء الفكري والذي يطلق عليه أيضا الذكاء إىل القدرة العقلية العامة،
ُّ
مثل التعلم واالستدالل وحل المشكالت ،كما تستخدم اختبار الذكاء لقياس هذه القدرة العقلية،
ً
أيضا أن تعط ر
ر
والب تضم ثالثة أنواع من
مؤشات حول المشكالت يف السلوك
ويمكن لها
التكيف ،ي
ي
ي
ر
الذاب،
وه المهارات المفاهيمية وتشمل استخدام النقود والوقت واألرقام والتوجيه
ي
المهارات ي
ر
والمهارات االجتماعية والشخصية وتشمل تحمل المسؤولية واحتام الذات والمهارات العملية
وتشمل العناية الذاتية والمهارات المهنية (.)Devi & Sarkar, 2019
ر
الب تمتهم عن غتهم من األفراد،
ويتمت ذوو العاقة الفكرية بالعديد من الخصائص ي
ومن أبرز هذه الخصائص عدم القدرة عىل االنتباه ر
والتكت عىل نشاط معي لمدة من الوقت مقارنة
ر
الب
بالعاديي المماثلي لهم يف العمر
الزمب ،كما أنهم ال يمتلكون القدرة عىل التحرر من المشتتات ي
ي
تؤثر عىل تركتهم أثناء أداء المهام المطلوبة منهم (الديب ،)2016 ،ويمكن القول أن ذوي العاقة
ً
الفكرية يمثلون ً
حط أفراد
االجتماع للمجتمع الذي يعيشون فيه ،حيث
جزءا مهما من النسيج
ي
ي
هذه الفئة باالهتمام والدعم الذي يسهم يف تمكينهم من االستقاللية واالندماج مع المجتمع ،ويشت
واألعظم ( )2008أنه وبالرغم من أن العقود الماضية شهدت تطورات كبتة يف ميدان
عبدالعزيز
ي
ر
التبية الخاصة ،إال أن هناك العديد من المشكالت ر
سلب عىل استفادتهم من
والب تؤثر بشكل
ي
ي
الخدمات التعليمة ر
والتبوية المقدمة لهم ،وقد يشعر معلميهم وأشهم بالحباط نتيجة لهذه
المشكالت وعدم قدرتهم عىل التعامل معها بطريقة تتناسب مع قدرات ذوي العاقة الفكرية.
كما يظهر عىل ذوو العاقة الفكرية قصور يف معظم المهارات األكاديمية ،حيث أن أغلب
الخصائص العقلية والمعرفية لديهم تظهر بصورة واضحة يف نقص قدرتهم عىل التعلم بصفة عامة؛
ولذلك يواجهون صعوبات كبتة يف المهارات األكاديمية مثل القراءة والكتابة ومهارات إجراء
العمليات الحسابية ،إىل جانب القصور يف بعض القدرات النوعية كالتميت والدراك ،بالضافة إىل
صعوبة يف تذكر الكلمات واألصوات والصور ،ويمكن أن تتحسن مهاراتهم األكاديمية إذا ما اتبع
ر
واستاتيجيات تعليمية ذات كفاءة عالية تسهم يف عملية تعليمهم
المعلمون أساليب تدريسية
(الطنطاوي والحميد  ،)2017كما تعمل هذه األساليب عىل تحقيق األهداف التعليمية واالرتقاء
بمستوى العملية التعليمية يف المجتمع ،وقد ساعد االهتمام بالدراسات واألبحاث العلمية عىل
ر
والب يمكن للمعلم استخدامها وتطبيقها من أجل
ظهور العديد من األساليب والممارسات العلمية ي
الوصول بالمتعلم إىل المستوى األفضل من حيث إعداده وتأهيله واندماجه مع المجتمع المحيط
به (الديب.)2016 ،
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منظمات أخرى بهدف الرفع من مستوى قابلية ذوي العاقة الفكرية للعملية التعليمية ،وذلك
ً
التشيعية (العتيب والغامدي ،)2019 ،ر
استنادا إىل عدد من المبادئ والقواني ر
وتلف العاقة الفكرية
ي
ي
ر
التوافف والفشل يف القيام
فتدب القدرات العقلية وضعف مستوى السلوك
بظاللها عىل الفرد،
ي
ي
ر
ببعض األنشطة الحياتية المختلفة ،يجعل الفرد من ذوي العاقة الفكرية أكت عرضة للمشكالت
االنفعالية واالجتماعية المختلفة ،ر
والب تتحول إىل أنماط سلوكيه غت مقبولة اجتماعيا ،كنوبات
ي
الغضب ،وارتفاع مستوى القلق ،والميل للعدوانية ،بالضافة إىل اضطرابات تشتت االنتباه
(العجم.)2017 ،
ي
كما أن محاوالت تعليم ذوي العاقة الفكرية عىل مر العصور قد أظهرت طرق
ر
واستاتيجيات وأساليب تدريسية مختلفة ومتعددة ،تهدف إىل تعليم وتأهيل األفراد من تلك الفئة
يف مختلف الجوانب ،وقد تم بناء تلك الطريق واألساليب بما يتناسب مع الخصائص والسمات
ر
والب
الممتة لذوي العاقة الفكرية( ،الثابت ،)2015 ،ويسىع المعلمون إىل توظيف الطرق المالئمة ي
يمكن بفضلها تقديم أفضل أنواع التعلم يف بيئة آمنة ،فهم يحاولون التقليل من المشكالت التعليمية
والسلوكية للتحكم ر
أكت يف الحصة التعليمية من جهة ،وتعديل سلوك التالميذ من جهة أخرى ،فقد
يستخدم بعض المعلمي والمعلمات أنواع أو ر
استاتيجيات معينة كالعقاب  -عىل سبيل المثال -
استاتيجيات ر
لحل وعالج هذه المشكالت ،بينما يستخدم البعض األخر ر
أكت حكمة وداللة تربوية
ر
والب أسس أفكارها سكت
وه التعزيز ،حيث يعد أسلوب التعزيز خالصة لنواتج النظرية السلوكية ،ي
ي
(ورع والزقاي.)2016 ،
والتعزيز
االستجابة
بي
العالقة
اكتشف
أن
بعد
وذلك
)
Skinner
(
ي
العصب ،حيث
ويرجع قصور االنتباه لدي ذوي العاقة الفكرية إىل مشكالت يف الجهاز
ي
يظهر عليهم صعوبة يف االنتباه ،ولديهم ضعف يف القدرة عىل تنظيم المنبهات يف الذاكرة قصتة
والتهام،)2018 ،
العريف
المدى مما يؤدي إىل ضعف الكفاءة االنتباهية لديهم مقارنة بالعاديي(
ي
ي
ر
الب تظهر عىل ذوو
كما يصنف ضعف القدرة عىل االنتباه عىل أنه من أبرز الخصائص والسمات ي
العاقة الفكرية ،وهذا األمر يمكن أن يفش عدم قدرتهم عىل المثابرة يف إتمام المهام أو المواقف
التعليمية  ،كما أن ضعف االنتباه وعدم القدرة عىل ر
التكت يعد من أساب فشل التعلم العارض،
ً
بالضافة إىل أن هذه المشكلة تزداد بزيادة درجة أو شدة العاقة ،ونظرا ألهمية االنتباه يف تحسي
أداء التالميذ فعليه يتوجب عىل المعلمي العمل عىل تحسي كفاءتهم يف االنتباه من خالل تصميم
(السلمياب وعيىس.)2018 ،
التامج التعليمية والسلوكية تساعدهم عىل تحسي هذه المهارة
ي
والحصاب الرابع لالضطرابات
التشخيص
ولتميت مفهوم قصور االنتباه فقد أورد الدليل
ي
ي
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العقلية)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM‐IV‐TR
الصادر يف ( )1994أن اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد عبارة عن نمط مستمر يظهر يف مرحلة
ً
والتهام ،)2018 ،كما يشت الدليل ايضا أن اضطراب االنتباه
العريف
الطفولة المبكرة (
ي
ي
) Attention Deficit Disorder (ADDيعد أحد أنماط اضطراب قصور االنتباه المصحوب
الحرك الزائد ) ، Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHDويصنف كأحد
بالنشاط
ي
أهم االضطرابات النمائية الشائعة بي ذوي العاقة الفكرية ويظهر بشكل عام يف مجموعة من
السلوكيات ومنها :عدم القدرة عىل االنتباه للتفاصيل ،قصو مدى االنتباه ،سهولة التشتت ،عدم
التكت ،ضعف القدرة عىل اتباع التعليمات ،ر
القدرة عىل ر
كتة النسيان يف األعمال المتكررة والمعتادة،
فقدان األدوات الضورية للقيام باألنشطة المختلفة ).(Devi & Sarkar, 2019
ر
الب استخدمها الباحثون يف تحديد مفهوم االنتباه (،)Attention
وقد تعددت المفاهيم ي
ً
ر
الب حاولت
وذلك تبعا الختالف المنطلقات العلمية للباحثي ،بالضافة إىل تعدد أهداف الدراسات ي
السليماب وعيىس ( )2018االنتباه للتالميذ
تناول مفهوم االنتباه لذوي العاقة الفكرية ،فيعرف
ي
ذوي العاقة الفكرية بأنه :توجيه ر
حىس مناسب للحصول عىل أكت
العقىل عىل مثت
التكت والجهد
ي
ي
ً
اتفاقا بي أدبيات ر
السيكولوج عىل
التاث
العجم ( )2017أن هناك
قدر من المعلومات ،كما يشت
ي
ي
الحرك المفرط،
ثالثة أنماط الضطراب االنتباه تتمثل يف :اضطراب قصور االنتباه ،اضطراب النشاط
ي
الحرك المفرط.
بالضافة إىل قصور االنتباه المصحوب بالنشاط
ي
ر
الب تبب عليها العمليات المعرفية
وتعد عملية االنتباه من أبرز العمليات العقلية ي
وبالتاىل عدم
المعرف لدى التلميذ،
المستقبلية ،كما يؤدي ضعف هذه العملية إىل قلة المخزون
ي
ي
قدرته عىل إقامة التوازن بي ما يقدم له من تعليمات وبي قدرته عىل تنفيذها (الديب ،)2016 ،كما
أن تعد مشكلة ضعف االنتباه لدى التالميذ ذوي العاقة الفكرية من ضمن المشكالت السلوكية غت
ً
التكيفية ،وتصنف عىل أنها من ر
أكت المشكالت السلوكية شيوعا لدى أفراد هذه الفئة ،بالضافة إىل
أنها تحط باهتمام األشة والمعلمي والباحثي يف هذا المجال؛ وذلك لما لها من تأثتات سلبية عىل
العملية التعليمية ر
والتبوية والتأهيلية ،وعىل تكيف التلميذ مع البيئة المدرسية (عبدالعزيز
واألعظم.)2008 ،
ي
ً
وتشت (عبيد )2007 ،أن االنتباه يعد متطلبا مهما لتعلم التميت ،وقد خلص نتائج مجموعة
ُ
من الدراسات إىل أن قدرة ذوي العاقة الفكرية عىل االنتباه أقل من العاديي ،وأن ضعف االنتباه
ُ
ر
الب تؤثر عىل عملية تعلمهم ،ويذكر مسافر ( )2016أن نتائج الدراسات
لديهم يعد من أهم األسباب ي
تشت إىل أن قدرة التالميذ ذوي العاقة الفكرية عىل االنتباه للمثتات ذات العالقة يف المواقف
وأدب من قدرة العاديي ،ويتوجب عىل المعلمي الذين يدرسونهم أن يكونوا قادرين عىل
أضعف
ي
ر
ر
الب من شأنها أن تساعد عىل زيادة
استثارتهم وجذب انتباههم ،وتوظيف االستاتيجيات المختلفة ي
االنتباه ومنها:
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 .2استخدام أساليب مختلفة الستثارة انتباه المتعلم مثل اليماءات اللفظية والشارات الجسدية.
ر
ر
الب
 .3تنظيم البيئة الصفية عىل نحو يسمح بالتكت عىل المثتات ذات العالقة ،وإزالة المثتات ي
تشتت االنتباه.
 .4تعزيز االنتباه بطريقة فعالة ،واستخدام األلوان واألشكال المساعدة عىل جذب االنتباه (ص
.)12
ر
الب من خاللها يتفاعل الفرد مع المثتات الحسية من
وتعد عملية االنتباه الخطوة األوىل ي
وه ضورية الكتساب الختات والمهارات الجديدة وتحسي أداء الفرد يف المهارات القديمة،
حوله ،ي
ويظهر عىل التالميذ ذوو العاقة الفكرية نقص يف العديد من المهارات السلوكية والمعرفية ،ويؤدي
ً
ر
يستدع
الب تؤثر سلبا عىل العملية التعليمية؛ مما
ي
هذا النقص إىل ظهور العديد من المشكالت ي
البحث عن ر
(السليماب
استاتيجيات عالجية وتعليمية تتناسب مع خصائصهم وقدراتهم المختلفة
ي
وعيىس ،)2018 ،كما يشت العجم ( )2017إىل أن اضطراب قصور االنتباه يصنف ضمن ر
أكت
ي
ً
االضطرابات النفسية انتشارا بي ذوي العاقة الفكرية ،وذلك من خالل دراسة هدفت إىل التعرف
عىل االضطرابات النفسية الشائعة لدى المراهقي ذوي العاقة الفكرية ،وتكونت عينة الدراسة من
( )380تلميذا من الملتحقي بتامج ر
التبية الفكرية بمدينة الرياض ،رتتاوح أعمارهم من بي (-15
 )18سنة ،وقد تم تطبيق بطاقة مالحظة اضطراب قصور االنتباه ،وبطاقة مالحظة نوبات الغضب.
والتكت ر
كما أن هذه القابلية العالية للتشتت وضعف القدرة عىل االنتباه ر
لفتة طويلة لذوي
ً
العاقة الفكرية ،تؤثر سلبا يف قدرتهم عىل المثابرة أثناء المواقف التعليمية ،وتضعف قدرتهم عىل
تحديدهم للمثتات أو األبعاد المرتبطة بالمهمة المراد تعلمها ،بالضافة إىل وجود صعوبة يف قدرتهم
والتكت ر
عىل االحتفاظ بمستوى كاف من االنتباه ر
لفتة طويلة (الطنطاوي والحميد ،)2017 ،وبالرغم
ٍ
ر
من وجود هذه المشكالت المتعلقة باالنتباه والتكت لدى التالميذ من ذوي العاقة الفكرية ،إال أن
يعب أنهم ال ينتبهون عىل الطالق ،ولكن االنتباه لديهم يخضع لمجموعة من المؤثرات
هذا ال ي
ر
ر
والب تؤدي إىل تشتت انتباههم وتشغلهم عن التكت ،فيكون من الصعب عليهم
الداخلية والخارجية ي
االنتباه إىل التعليمات المطلوب سماعها أو فهمها بهدف إنجاز األعمال والواجبات المكلفي بها،
(العجم.)2017 ،
فيكون الفشل يف االداء وعدم النجاز هو النتيجة المتوقعة
ي
الرئيىس من تعليم ذوي العاقة الفكرية مهارة الكتابة هو مساعدتهم عىل
ويعد الهدف
ي
ر
االستقاللية واالندماج يف المجتمع ،وهناك مجموعة من الطرق والتمارين واالستاتيجيات العلمية
ر
والب تم استخدامها مع األطفال بشكل عام ومع ذوي العاقة الفكرية بشكل خاص وأثبتت فعاليتها،
ي
الحرك البضي ،وتنمية الحركات الدقيقة
ومن هذه التمارين تطوير الحركات الكبتة ،وتمارين التآزر
ي
(مسافر ،)2016 ،ويشتكراش وآخرون ) )Krach, et Al, 2017إىل أن بعض المعلمي يستخدمون
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ر
ر
االستاتيجيات ما يعرف
استاتيجيات مختلفة بهدف تعديل السلوكيات داخل الصف ،ومن هذه
بمصطلح االقتصاد الرمزي (  ،)Token Economyكما أن هناك العديد من أشكال لالقتصاد
وه عبارة عن نظام يمكن لألفراد كسب
الرمزي ،وتعد لوحة التعزيز أحد أشكل االقتصاد الرمزي ،ي
الرموز فيها بأشكال مختلفة ،كالنقاط والنجوم ،وذلك ً
بناء عىل سلوكياتهم ،ثم يتم استبدال هذه
الرموز بأشياء محببة لهم ،أما الخطيب ( )2003فيشت إىل أن التعزيز يعرف بأنه األسلوب الذي من
شأنه استمرار سلوك مطلوب أو إطفاء سلوك غت مطلوب.
وعىل مستوى المملكة العربية السعودية ،شهد ميدان ر
التبية الفكرية اهتماما بالعملية
التعليمية وما يتعلق بها من ر
والعجم ( )2018إىل أن أسلوب
استاتيجيات تدريسية ،فيشت النصبان
ي
ً
التعزيز الرمزي هو ر
أكت أساليب تعديل السلوك استخداما من قبل األمهات ،وذلك يف دراسة هدفت
للتعرف عىل مهارات تعديل السلوك ،ر
والب تستخدمها أمهات التالميذ ذوي العاقة الفكرية يف
ي
المملكة العربية السعودية،
كما أن منطلق االقتصاد الرمزي (  )Token Economyوالقائم عىل مبدأ العرض والطلب،

ً
يعد دافعا للتلميذ من أجل الحصول عىل الثواب الرمزي ،وقد ال يكون للقصاصات أو النجوم أو
النقاط قيمة لدى التلميذ عند تطبيق ر
استاتيجية التعزيز ،ولكن شعان ما تتحول إىل معززات داعمة
ر
والب تم تحديدها مسبقا يف قائمة التعزيز
ومشجعة لهم عند استبدالها بالمعززات المحببة لهم ،ي
ر
الب تقود إىل
( ،)Reinforcement Menuحيث يدفعهم هذا األسلوب إىل تكرار االستجابات ي
الوصول لهذه المعززات.
كما يمكن تلخيص أبرز خصائص االقتصاد الرمزي يف النقاط التالية:
 .1إمكانية تقديم التعزيز ر
مباشة بعد السلوك المستهدف.
ر
ر
حقيف لتطور أداء التلميذ.
كمؤش
 .2تعمل هذه الرموز والنقاط
ي
 .3زيادة دافعية التلميذ نحو االستجابات والسلوكيات الصحيحة.
(ورع والزقاي.)2016 ،
 .4يمهد للمعلم تبب خطة عالجية واضحة المعالم
ي
التعليم من استخدام لوحة التعزيز ،وتتمثل أبرز
ويتخوف بعض العاملي يف المجال
ي
مخاوفهم يف التكلفة المالية ،وإحساسهم بالتعقيدات الكثتة المرتبطة بعملية اختيار المعززات
المناسبة للتالميذ ،بالضافة إىل المشكالت المتعلقة بتحديد مدى مالئمة المعززات للمهام أو
السلوكيات المطلوبة من التلميذ ).)Krach et al., 2017
ً
ونظرا لتأثت ضعف االنتباه عىل ذوي العاقة الفكرية يف مختلف مناشط حياتهم ،فقد
ر
واالستاتيجيات
سعت العديد من الدراسات العلمية إىل دراسة هذه الظاهرة وتقديم الحلول
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الب بحثت ف مشكلة ضعف انتباه تالميذ ر
ر
التبية الفكرية بشكل
ي
استعراض مجموعة من الدراسات ي
الب استخدمت التعزيز لمعالجة سلوكيات تالميذ ر
ر
التبية الفكرية.
عام ،بالضافة إىل الدراسات ي
فقد سعت دراسة ميتكالف وفيلدمان ( )Metcalf & Feldman, 1982إىل معالجة
مجموعة من السلوكيات غت المرغوبة ،ومنها عدم أداء المهام األكاديمية وضعف االنتباه ،وأجريت
ً
الدراسة عىل ( )13طفال من ذوي العاقة الفكرية ،كما تم استخدام أسلوب التعزيز الرمزي ،وتكلفة
االستجابة لمعالجة هذه المشكالت السلوكية ،وأظهرت النتائج أن نسبة السلوكيات غت المرغوبة
قد تناقصت بمعدل ( )% 60عن مرحلة الخط القاعدي.
كما هدفت دراسة فابيانو وبلهام ( )Fabiano & Pelham, 2003إىل تحديد فعالية
التعزيز والتغذية الراجعة يف تحسي قدرات طفل يبلغ ( )9سنوات عىل االنتباه ،وخضع الطفل
عالج مكثف ،حيث كان يتم مراقبة سلوكه وتقديم المعززات بعد قيامه بالسلوكيات
لتنامج
ي
المالئمة ،وأشارت النتائج إىل تحسن قدراته عىل االنتباه.
سلوك باستخدام
واألعظم ( )2008إىل دراسة فعالية برنامج
وسعت دراسة عبدالعزيز
ي
ي
ً
النمط وضعف االنتباه لدى األطفال المعاقي فكريا يف المملكة
التعزيز الرمزي يف تعديل السلوك
ي
ً
ً
العربية السعودية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )60طفال من المعاقي فكريا ،وقد أظهرت النتائج
النمط وضعف االنتباه لدى
السلوك القائم عىل التعزيز الرمزي يف تعديل السلوك
فعالية التنامج
ي
ي
عينة الدراسة.
كما هدفت دراسة السواح ( )2013إىل معرفة أهمية استخدام القصة الحركية يف تحسي
ً
تلميذا من تالميذ ر
التبية
االنتباه لدى التالميذ ذوي العاقة الفكرية ،وتكونت العينة من ()16
الفكرية بمحافظة الزقازيق ،رتتاوح أعمارهم ما بي ( )12،8-7،8سنة ،كما رتتاوح درجة ذكائهم ما
التجريب ذو المجموعتي الضابطة
بي ( )70-50درجة ،وقد استخدم الباحث المنهج شبه
ي
والتجريبية ،كما تم استخدام (مقياس اضطراب ضعف االنتباه وبرنامج قائم عىل القصة الحركية)
من إعداد الباحث ،وأظهرت نتائج الدراسة انخفاض ضعف االنتباه لدى التالميذ بعد استخدام
اليجاب للتنامج عىل المجموعة
القصة الحركية أثناء عملية تدريسهم ،بالضافة إىل استمرار األثر
ي
التجريبية خالل ر
فتة المتابعة.
وحاولت دراسة الديب ( )2016البحث عن فعالية التدريب ف استخدام ر
استاتيجية
ي
االنتقاب لدى التلميذات ذوات العاقة الفكرية ،وتكونت عينة
التعلم لإلتقان يف تنمية االنتباه
ي
البحث من ( )20تلميذة من ذوات العاقة الفكرية ،وتم تقسيمهم إىل مجموعتي ضابطة وتجريبية،
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وأظهرت النتائج فعالية استخدام ر
االنتقاب لدى عينة
استاتيجية التعلم لإلتقان يف تنمية االنتباه
ي
الدراسة.
تدريب قائم
السلمياب وعيىس ( )2018إىل التعرف عىل فعالية برنامج
وقد سعت دراسة
ي
ي
ً
عىل تحسي االنتباه يف إكساب مهارات اللغة للتالميذ المعاقي فكريا يف الطائف ،وقدم تم استخدام
ً
التجريب ،كما تكونت عينة الدراسة من ( )20تلميذا من الذكور من ذوي العاقة الفكرية،
المنهج
ي
ر
يحث تتاوح أعمارهم ما بي ( )18-15سنة ،وقد تم تقسميهم إىل مجموعتي ضابطة وتجريبية،
التدريب يف تحسي مستوى االنتباه لعينة الدراسة ،بالضافة إىل
وأظهرت النتائج فعالية التنامج
ي
ً
التدريب بعد مرور ( )15يوما من تطبيقه.
استمرار فعالية التنامج
ي
والتهام ( )2018إىل تحسي االنتباه وخفض النشاط الزائد ،لدى
العريف
وهدفت دراسة
ي
ي
التجريب والذي
التالميذ من ذوي العاقة الفكرية يف المرحلة االبتدائية ،واتبع الباحثان المنهج شبه
ي
ً
يتكون من مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ،كما تكونت عينة الدراسة من ( )20تلميذا من ذوي
العاقة الفكرية الملحقي بالمدارس العامة يف محافظة القويعية ،رتتاوح أعمارهم ما بي ()10-7
سنوات ،كما استخدم الباحثان مقياس النشاط الزائد من إعداد (عبدالعزيز الشخص،)2012 ،
تكامىل من إعداد الباحثي ،كما تم استخدام مجموعة من فنايات تعديل
بالضافة إىل برنامج
ي
اليجاب ،وأظهرت النتائج فعالية التنامج يف تحسي االنتباه وخفض
السلوك ،والمتمثلة يف التعزيز
ي
النشاط الزائد لدى عينة الدراسة.
والسلمياب وعيىس 2018 ،؛
وتشت العديد من الدراسات كدراسة ( الديب 2016 ،؛
ي
واألعظم 2008 ،؛  )Fabiano & Pelham, 2003إىل أن هناك
والسواح 2013 ،؛ عبدالعزيز
ي
ضعف ف االنتباه ر
والتكت لدى التالميذ ذوي العاقة الفكرية ،وأهمية هذه العملية يف تعليمهم ،كما
ي
ر
أشارت إىل حاجتهم ألساليب واستاتيجيات تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم الخاصة ،بالضافة
ً
إىل أن ضعف االنتباه يؤثر سلبا عىل قدرة التالميذ عىل االستفادة من الخدمات التعليمية وغت
والتهام2018 ،
العريف
التعليمية المقدمة لهم ،كما سعت مجموعة من الدراسات كدراسة (دراسة
ي
ي
) لمحاولة إجراء تدخالت عالجية باستخدام مجموعة من األساليب المتنوعة لعالج قصور االنتباه.
وتكمن مشكلة الدراسة يف أنه مع تلك األهمية وتعدد المحاوالت
وسىع القائمي عىل
ي
ر
ر
العملية التعليمة ر
واستاتيجيات أكت فعالية
والتبوية لذوي العاقة الفكرية إىل إيجاد طرق وأساليب
تتناسب مع قدراتهم وخصائصهم واحتياجاتهم المختلفة إال أنه لم يتم – حسب علم الباحثان-
استخدام لوحة التعزيز ف عالج مشكلة االنتباه لدى تالميذ ر
التبية الفكرية ،عىل الرغم أهمية التعزيز
ي
بشكل عام يف عالج المشكالت السلوكية وتطوير المهارات األكاديمية لذوي العاقة الفكرية وذلك
والعجم 2018 ،؛ & Fabiano
حسب ما أشارت إلية العديد من الدراسات كدراسة (النصبان
ي
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اس ،من خالل الجابة عىل السؤال
أدائهم المهام التعليمية والمتمثلة يف الكتابة داخل الصف الدر ي
الرئيىس للدراسة " ما أثر استخدام لوحة التعزيز يف زيادة انتباه التالميذ من ذوي العاقة الفكرية
ي
أثناء تأدية المهام الكتابية داخل الصف؟ ".
وتهدف الدراسة الحالية إىل الكشف عن أثر استخدام لوحة التعزيز يف زيادة انتباه التالميذ من ذوي
العاقة الفكرية أثناء أداء المهام الكتابية داخل الصف.
كما حاولت الدراسة الجابة عن التساؤالت التالية:
 .1ما أثر اس تخدام لوحة التعزيز عىل زيادة انتباه التالميذ ذوي العاقة الفكرية أثناء تأدية المهام
الكتابية داخل الصف؟
 .2ما أثر اس تخدام لوحة التعزيز يف محافظة التالميذ ذوي العاقة الفكرية عىل مس توى االنتباه
لديهم أثناء أداء المهام الكتابية داخل الصف؟
 .3ما أثر اس تخدام لوحة التعزيز يف تعميم التالميذ ذوي العاقة الفكرية لس لوك االنتباه لديهم
أثناء أداء المهام الكتابية؟
منهجية البحث وإجراءاته
يف هذه الدراسة استخدام الباحثان منهج تصميم الحالة الواحدة ( Single-Subject
 ،)Designsمن أجل التأكد من وجود العالقة الوظيفية بي المتغت المستقل والمتمثل يف لوحة
التعزيز ،وبي المتغت التابع والمتمثل ف زيادة انتباه طالب ر
التبية الفكرية أثناء تأدية المهام الكتابية
ي
اس ،ويمثل منهج تصاميم الحالة الواحدة ( )Single Subject Designsفئة من
داخل الصف الدر ي
السلوك ،والذي يسىع إىل إثبات العالقة الوظيفية أو السببية بي المتغتات
التجريب
تقنيات البحث
ي
ي
المستقلة ( ،)Independent Variablesوالمتغتات التابعة ( ،)Dependent Variablesكما
تندرج أهداف منهجية تصاميم الحالة الواحدة بشكل كبت يف سياق المنهجية االستقرائية (أونيل
وآخرون.)2016 /2011 ،
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 ،)Pelham, 2003كما أن هناك عدد من الدراسات كدراسة ( )Krach et al., 2017أشارت إىل
ً
ً
ر
الستاتيجيات التعزيز يف كثت من األحيان من قبل المعلمي والمعلمات
أن هناك استخداما خاطئا
اس.
عند محاولتهم ضبط السلوكيات وتعديلها داخل الصف الدر ي
ونظ ًرا ألهمية سلوك االنتباه ر
والتكت لذوي العاقة الفكرية يف مختلف مناشط حياتهم كما
أشارت الدراسات السابقة ،بالضافة إىل أهمية دور األساليب والممارسات التعليمية والعالجية يف
ر
الب تظهر عليهم ،فإن الدراسة الحالية تسىع إىل الكشف عن العالقة الوظيفية بي
المشكالت ي
التعزيز والمتمثل يف لوحة التعزيز ،وبي تطوير االنتباه لدى التالميذ من ذوي العاقة الفكرية أثناء

أثر استخدام لوحة التعزيز يف زيادة االنتباه لدى التالميذ ذوي العاقة الفكرية
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االنسحاب ()Withdrawal designs
وقد استخدم الباحثان يف هذه الدراسة التصميم
ي
وهو أحد تصاميم الحالة الواحدة ،ومن ضمن نماذج التصاميم االنسحابية تم استخدم تصميم (A-
التجريب
 )B-A-Bللتأكد من وجود العالقة الوظيفية ،ويسم تصميم ( )A-B-A-Bبالتصميم
ي
إضاف ( )Bيف التطبيق ،حيث يهدف من هذا التدخل
الكامل ،والذي يعتمد فيه عىل تنفيذ تدخل
ي
إعادة الحصول عىل نتائج التدخل األول يف السلوك ،ويسمح هذا النموذج بإثبات العالقة الوظيفية
عىل مستوى الفرد الواحد ،كما ر
يفتض هذا التصميم أن التغت يف السلوك يظهر يف كل مرة يتم فيها
التدخل أو يتم فيها سحب التدخل (أونيل وآخرون.)2016 /2011 ،
كما تمثل لوحة التعزيز هذه الدراسة المتغت المستقل (،)Independent Variables
ويمثل مستوى انتباه التالميذ أثناء تأدية المهام الكتابية داخل الصف المتغت التابع ( Dependent
وه أحد أنوع
 ،)Variablesوقد استخدام الباحثان يف هذه الدراسة العينات الزمنية اللحظية ،ي
الفواصل الزمنية لقياس السلوك المستهدف ،وذلك خالل جلسات الخط القاعدي والتدخل
والمتابعة ،وتعتمد العينات الزمنية اللحظة عىل اختيار لحظات محددة أداء التلميذ أثناء جلسة
المالحظة ومعرفة التغتات الحاصلة يف السلوك ،وقد تم تحديد ( )10فواصل زمنية يف كل جلسة
قياس يف هذه الدراسة ،ومدة كل فاصل دقيقة واحدة لقياس السلوك المستهدف يف جزء محدد من
ً
الزمب
الحصة الدراسة ،ويعتت السلوك واقعا إذا حدث أو تمت مالحظته يف أي وقت داخل الفاصل
ي
الواحد ،وللتأكد من صدق المالحظي تم استخدام الجراءات التالية:
اإلجراء األول
صدق تطبيق الجراءات :للتأكد من سالمة الجراءات يف هذه الدراسة ،تم االستعانة بمالحظي
ر
الب يقوم بها المعلم خالل مراحل الدراسة ،حيث تم تدريب المعلم عىل
خارجيي لقياس الجراءات ي
تطبيق الجراءات التدريسية عىل شكل ( )15خطوة إجرائية ،وقام المالحظون بالتأكد من سالمة
تطبيق المعلم لهذه الخطوات بشكل صحيح ومتسلسل يف كل جلسة قياس للسلوك.
الثان
اإلجراء
ي
صدق قياس السلوك :للتأكد من وقوع السلوك المستهدف أثناء تطبيق الدراسة قام المالحظون
الخارجيون بقياس السلوك المستهدف خالل جلسات المالحظة لتحديد ظهور السلوك من عدمه
أثناء جلسة القياس.
ولضبط المتغتات ذات التأثت عىل الدراسات ،قام الباحثان بالجراءات التالية:
اس قبل تطبيق الدراس ة بهدف تعويد
 .1تكليف المالحظي بعمل عدد من الزيارات للص ف الدر ي
التالمي ذ عىل وجودهم ،ومنع أي ت أثت يظهر عىل أداء التالمي ذ أثن اء التطبيق يعود إىل تواج د
اس.
المالحظي داخل الصف الدر ي
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اس ،بهدف إلغاء تأثت اختالف موعد الحص ة
 .3تنفيذ التنامج يف الحص ة الثانية من كل يوم در ي
عىل أداء التالميذ.
كما حدد الباحثان يف هذه الدراسة السلوك المستهدف بضعف انتباه التالميذ ذوي العاقة
ً
ً
الفكرية أثناء أداء المهام الكتابية داخل الصف ،ويعتت هذا السلوك متحققا أو واقعا إذا توقف
ر
ثواب متواصلة ،أو تحدث مع المعلم أو مع زميله ،أو قام من عىل
الطالب عن الكتابة ألكت من ( )10ي
كرسيه ،أو قام بااللتفات والنظر إىل السبورة أو اللوحات المعلقة عىل الحائط ،أو مارس أي سلوك
ً
الزمب الواحد ،وال يعتت السلوك
يرى المالحظ بأنه يعد ضعفا يف انتباه التلميذ ،وذلك خالل الفاصل
ي
ً
ً
الزمب
واقعا أو متحققا إذا استمر التلميذ يف الكتابة بدون توقف من بداية إىل نهاية مدة الفاصل
ي
الواحد.
ر
االستاتيجية المستخدمة يف هذه الدراسة يف لوحة التعزيز (من تصميم الباحثي)
وتتمثل
وقد تم تصميمها عىل شكل لوحة جدارية ،تتضمن جدول يحتوى عىل أسماء تالميذ الصف ،وأمام
زمب ،ويقوم المعلم بوضع عالمة (دبوس
أسم كل تلميذ ( )10مربعات فارغة ،يمثل كل مرب ع فاصل ي
زمب أثناء جلسة المالحظة ،كما
بارز) يف كل مرب ع بعد نجاح التلميذ يف تحقيق االنتباه يف كل فاصل ي
ً
تحتوي اللوحة عىل جوائز يحصل عليها التلميذ بعد إتمام المهمة بنجاح ،ويعد التلميذ مستحقا
يىل نموذج للوحة التعزيز.
للجائزة إذا حقق نسبة نجاح ( 8من )10يف جلسة القياس الواحدة ،وفيما ي

شكل  .1نموذج لوحة التعزيز
ر
الب يحصل عليها التلميذ بعد تحقيقه نسبة نجاح
ونظرا ألهمية نوع المعزز (الجائزة) ي
 %80أو ر
أكت عىل لوحة التعزيز ،فقد تم عمل قائمة تحتوي عىل مجموعة من المعززات المناسبة
للمرحلة العمرية للتالميذ ،كما قام الباحثان بعرض هذه القائمة عىل معلم الصف ،وأشة التلميذ،
الختيار أفضل المعززات من وجهة نظرهم ،وعىل ضوء اختياراتهم ُحددت المعززات المستخدمة
ف هذه الدراسة ،ر
والب تم االتفاق عىل فاعليتها من قبل معلم الصف وأشة التلميذ ،وتمثل
ي
ي
ر
والب تم تدريب معلم الصف عىل تنفيذها بشكل
الجراءات التدريسية جميع الخطوات الجرائية ،ي
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ر
االلتام بأن يكون معلم الص ف هو من يقوم بتطبيق الدراس ة ،بالض افة إىل تدريبه عىل
.2
ر
التدريىس داخل الصف.
الب عليه أن يتبعها أثناء تنفيذ التنامج
الخطوات الجرائية ي
ي

أثر استخدام لوحة التعزيز يف زيادة االنتباه لدى التالميذ ذوي العاقة الفكرية
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منظم ومتسلسل منذ دخوله إىل الصف إىل أن يتم االنتهاء من تطبيق الدراسة ،وتتكون هذه
الجراءات من الخطوات التالية:
.1

تأكد المعلم من جلوس التالميذ يف مقاعدهم الخاصة.

.2

قراءة القصة للتالميذ.
رشح مفهوم القصة للتالميذ.

.4

توضيح المهام المطلوبة من التالميذ.

.5

توزع أوراق العمل عىل التالميذ.

.6

وضع لوحة التعزيز أمام التالميذ.
ً
استعدادا لجلسة القياس.
ضبط الوقت

.8

وقوف المعلم وسط الصف.

.9

الطلب من التالميذ البدء يف الكتابة.

.3

.7

 .10متابعة المعلم لعملية تنفيذ التالميذ للمهام المطلوبة منهم.
زمب لكل تلميذ أنجز المهمة بنجاح.
 .11وضع عالمة تعزيزية عىل اللوحة بعد كل فاصل ي
 .12يطلب المعلم من التالميذ التوقف عن الكتابة بعد انتهاء الوقت.
 .13يكاف المعلم التالميذ الذين حققوا ( )8فواصل زمنية ناجحة من أصل ( )10فواصل.
كما شارك ف الدراسة ( )4تالميذ ف برنامج ر
التبية الفكرية ،الملحق بمدرسة ذو النورين االبتدائية
ي
ي
بمدينة جازان ،وقد تم اختيار المشاركي يف الدراسة ممن تتوفر فيهم الخصائص التالية:
الزمب من ( )10إىل ( )14سنة.
 .1أن يكون العمر
ي
 .2أن تكون درجة الذكاء ما بي ( )70- 55درجة عىل أحد مقاييس الذكاء.
ً
 .3ال يظهر عليهم إعاقات أخرى تؤثر عىل استفادته من التنامج ،وأن يكون مواظبا عىل الحضور
اليوم للمدرسة.
ي
جدول 1

وصف عينة الدراسة
م
1
2
3
4

التشخيص
اس
درجة الذكاء
الزمب
العمر
أسم المشارك
الصف الدر ي
ي
إعاقة فكرية
الخامس
61
11
أحمد
إعاقة فكرية
الخامس
58
10
أنس
إعاقة فكرية
الخامس
62
11
وليد
إعاقة فكرية
الخامس
68
13
إبراهيم
ً
** مالحظة /تم استخدام أسماء مستعارة للمشاركي يف الدراسة حفاظا عىل شية المعلومات.

26

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة المارات العربية المتحدة
UAEU

Vol.(45), issue (1) January 2021

المجلد ( )45العدد( )1يناير 2021
International Journal for Research in Education

أحد الباحثي ،للتأكد من الجراءات المتبعة يف تطبيق هذه الدراسة ،وبلغ عدد الخطوات الجرائية
( )13خطوة إجرائية يف جلسات القياس مع التدخل ،و( )10خطوات إجرائية يف جلسات القياس
بدون تدخل ،وتشت التحليالت الحصائية إىل أنه يف مرحلة تطبيق التنامج كان هناك ثبات يف
الجراءات ،بواقع ثبات ( )698خطوة إجرائية من أصل ( )708خطوة ،وبنسبة ثبات (،)%98,58
وف مرحلة قياس ثبات السلوك كان هناك ثبات يف ( )116خطوة إجرائية من أصل ( )120خطوة
ي
وف مرحلة التعميم كان هناك ثبات يف ( )59خطوة إجرائية من
إجرائية ،وبنسبة ثبات ( ،)%96,66ي
أصل ( )60خطوة إجرائية ،وبنسبة ثبات ( ،)98,33وبلغت نسبة الثبات العام يف جميع مراحل
التاىل نسبة االنفاق بي المالحظي:
الدراسة ( ،)%97,85كما يوضح الجدول
ي
جدول 2

نسبة االتفاق بي المالحظي
نوع القياس

A

B

نسبة االتفاق

%98

%100

جلسات قياس السلوك
B2
A2
%97

%98

ثبات السلوك تعميم السلوك
%99

%98

نسبة االتفاق بي المالحظي % 99,33
** مالحظة )A( /يمثل جلسات مرحلة الخط القاعدي )B( ،يمثل جلسات مرحلة التدخل

وبعد االنتهاء من تطبيق الدراسة قام الباحثان بجمع البيانات وتحليل جميع قوائم
المالحظة من قبل المالحظي ،وتحديد نسبة االتفاق لكل بند من إجراءات الدراسة يف كل جلسة
قياس ،ثم استخراج نسبة ثبات االتفاق بي المالحظي لكل مرحلة قياس بشكل منفصل ،وأختا تم
استخراج نسبة االتفاق لجميع مراحل القياس ،ومن خالل الجدول السابق يظهر أن هناك ثبات
بدرجة عالية يف اتفاق المالحظي حول جلسات قياس السلوك ،حيث بلغ معدل نسبة الثبات بينهم
وه درجة مقبولة تؤكد وجود ثبات يف االتفاق بي المالحظي.
يف جميع جلسات القياس ( ،)98,33ي
نتائج البحث
السؤال األول
ما أثر استخدام لوحة التعزيز عىل زيادة انتباه التالميذ ذوي العاقة الفكرية أثناء تأدية المهام الكتابية
داخل الصف؟
سىع السؤال األول إىل محاولة إثبات العالقة الوظيفية بي المتغت المستقل والمتمثل يف لوحة
التعزيز وبي المتغت التابع والمتمثل ف انتباه تالميذ ر
التبية الفكرية أثناء أداء المهام الكتابية داخل
ي
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كما تم التأكد من ثبات الجراءات من خالل االستعانة بمالحظي خارجيي ،بالضافة إىل
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الصف ،وأظهرت النتائج فعالية استخدام لوحة التعزيز ف زيادة انتباه تالميذ ر
التبية الفكرية أثناء
ي
التاىل العالقة بي لوحة التعزيز وانتباه التالميذ.
أداء المهام الكتابية ،ويظهر الشكل
ي

بياب لقياس انتباه التالميذ أثناء تطبيق التنامج
شكل  .2رسم ي
البياب العام لجميع الحاالت أن هناك عالقة وظيفية بي المتغت
يظهر من خالل الرسم
ي
إيجاب
المستقل والمتغت التابع ،كما يظهر من خالل الرسم تأثر سلوك االنتباه لدى التالميذ بشكل
ي
وذلك باستخدام لوحة التعزيز ،وسيتم مناقشة أداء كل مشارك بشكل مستقل.
المشارك األول (أحمد) ويبلغ من العمر ( )11سنة وقد تم تشخيصه بحالة (إعاقة فكرية)،
ً
حيث حصل عىل درجة ذكاء ( )61درجة عىل مقياس ستانفورد بينيه ،ويدرس حاليا يف الصف
الخامس االبتداب بتنامج ر
للتبية الفكرية ملحق بمدرسة للتعليم العام ،كما تنطبق عىل (أحمد)
ي
ر
ر
الب يجب توفرها يف خصائص أفراد العينة المشاركي يف التنامج ،ويظهر الرسم
جميع الشوط ي
التاىل أداء (أحمد) أثناء تطبيق الدراسة.
ي
البياب ي

بياب لقياس انتباه أحمد أثناء تطبيق التنامج
شكل  .3رسم ي
البياب أن (أحمد) كان لديه عجز واضح يف سلوك االنتباه ،حيث أظهر خالل
ويظهر الرسم
ي
ً
ً
مرحلة الخط القاعدي األول ( )Aتدنيا واضحا يف سلوك االنتباه ،حيث لم يظهر أي انتباه يف الجلسة
الثانية ،ثم ثبت السلوك يف الجلسة الثالثة والرابعة عىل ( )10درجات ،مع التدخل األول ( )Bتحسن
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تراجع السلوك مع سحب التدخل ووصل إىل ( )35درجة يف بعض الجلسات ،وعاد السلوك لالرتفاع
الثاب وثبت يف آخر خمس جلسات عىل ( )100درجة ،وبشكل
والتحسن بشكل ملحوظ مع التدخل ي
عام يظهر وجود العالقة الوظيفية بي المتغت المستقل (لوحة التعزيز) وبي المتغت التابع (سلوك
االنتباه).
الثاب (أنس) فيبلغ من العمر ( )10سنة وتم تشخيصه بحالة (إعاقة فكرية)،
أما المشارك ي
ً
حيث حصل عىل درجة ذكاء ( )58درجة عىل مقياس ستانفورد بينيه ،ويدرس حاليا يف الصف
الخامس االبتداب بتنامج ر
للتبية الفكرية ملحق بمدرسة للتعليم العام ،كما تنطبق عىل (أنس) جميع
ي
ر
ر
البياب
الب يجب توفرها يف خصائص أفراد العينة المشاركي يف التنامج ،ويظهر الرسم
ي
الشوط ي
التاىل أداء (أنس) أثناء تطبيق الدراسة.
ي

بياب لقياس انتباه أنس أثناء تطبيق التنامج
شكل  .4رسم ي
ً
البياب أن أداء (أنس)كان مشابها ألداء المشارك األول (أحمد) ،حيث أظهر
ويظهر الرسم
ي
ً
ً
تدن
فف مرحلة الخط القاعدي األول ( )Aكان لديه ٍ
(أنس) أن لديه عجزا واضحا يف سلوك األنتباه ،ي
ٌ
واضح يف سلوك االنتباه ،فقد ثبت قياس السلوك لديه يف الجلسة الثالثة والرابعة عىل ( )20درجات،
ومع التدخل األول ( )Bتحسن سلوك االنتباه ،ثم تراجع السلوك مع سحب التدخل ليصل إىل ()50
الثاب ،واستطاع (أنس)
درجة يف بعض الجلسات ،ثم عاد السلوك لالرتفاع والتحسن مع التدخل
ي
تحقيق الدرجة الكاملة يف االنتباه يف آخر الجلسات ،وبشكل عام يظهر وجود العالقة الوظيفية بي
المتغت المستقل (لوحة التعزيز) وبي المتغت التابع (سلوك االنتباه).
ويبلغ المشارك الثالث (وليد) من العمر ( )11سنة وتم تشخيصه بحالة (إعاقة فكرية)،
ً
حيث حصل عىل درجة ذكاء (  )62درجة عىل مقياس ستانفورد بينيه ،ويدرس حاليا يف الصف
ر
ر
ر
الب يجب توفرها يف
الخامس
ي
االبتداب بتنامج للتبية الفكرية ،كما تنطبق عليه جميع الشوط ي
التاىل أداء (وليد) أثناء تطبيق
البياب
خصائص أفراد العينة المشاركي يف التنامج ،ويظهر الرسم
ي
ي
الدراسة.
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ر
والعاشة إىل (  ) 60درجة ،ثم
سلوك االنتباه إىل أن وصل التحسن يف الجلسة الثامنية والتاسعة
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بياب لقياس انتباه وليد أثناء تطبيق التنامج
شكل  .5رسم ي
البياب أن (وليد) كان لديه عجز واضح يف سلوك االنتباه ،فقد حصل عىل
ويظهر الرسم
ي
ً
( )10درجات يف القياس األول للخط القاعدي ( ،)Aوكان أدائه مشابها للمشاركي السابقي (أحمد
وأنس) ،ومع التدخل األول( )Bتحسن سلوك االنتباه ووصل يف أفضل قياس عىل ( )70درجة ،ثم
الثاب ،واستطاع
تراجع السلوك مع سحب التدخل ،وعاد السلوك لالرتفاع والتحسن مع التدخل
ي
الوصول إىل تحقيق الدرجة الكاملة يف األداء ،وبشكل عام يظهر وجود العالقة الوظيفية بي المتغت
المستقل (لوحة التعزيز) وبي المتغت التابع (سلوك االنتباه).
أما المشارك الرابع (إبراهيم) فيبلغ من العمر ( )13سنة ،وتم تشخيصه بحالة (إعاقة
ً
فكرية) ،حيث حصل عىل درجة ذكاء ( )68درجة عىل مقياس ستانفورد بينيه ،ويدرس حاليا يف
ر
ر
ر
الب يجب توفرها
الصف الخامس
ي
االبتداب بتنامج للتبية الفكرية ،كما تنطبق عليه جميع الشوط ي
التاىل أداء (إبراهيم) أثناء تطبيق الدراسة.
يف خصائص أفراد العينة ،ويظهر الرسم البيا يب
ي

بياب لقياس انتباه إبراهيم أثناء تطبيق التنامج
شكل  .6رسم ي
البياب أن (إبراهيم) كان أفضل من بقية المشاركي السابقي يف سلوك
ويظهر الرسم
ي
ً
وه أفضل
األنتباه ،حيث أظهر خالل مرحلة الخط القاعدي األول ( )Aأداءا وصل إىل ( )35درجة ،ي
درجة حصل عليها مشارك خالل الخط القاعدي ،ومع التدخل األول ( )Bتحسن سلوك االنتباه
ً
ووصل إىل ( )80درجة يف أفضل قياس ،ثم تراجع السلوك قليال مع سحب التدخل ،وعاد السلوك
الثاب ،وحقق أعىل درجة يف سلوك االنتباه ،وبشكل عام يظهر وجود
لالرتفاع والتحسن مع التدخل ي
العالقة الوظيفية بي المتغت المستقل (لوحة التعزيز) وبي المتغت التابع (سلوك االنتباه).
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أثناء أداء المهام الكتابية داخل الصف؟
من أجل التعرف عىل أثر استخدام لوحة التعزيز ف محافظة تالميذ ر
التبية الفكرية عىل مستوى
ي
االنتباه لديهم أثناء أداء المهام الكتابية داخل الصف ،قام الباحثان بإعادة قياس مستوى االنتباه
لدى التالميذ المشاركي يف الدراسة أثناء أدائهم المهام الكتابية داخل الصف مرتي ،حيث كان
ً
ً
يوما ،والقياس الثاب بعد انتهاء التنامج ر
القياس األول بعد انتهاء التنامج بخمسة ر
بعشين يوما،
عش
ي
والثاب):
التاىل أداء المشاركي يف القياسي (األول
ويظهر الجدول
ي
ي
جدول 3

التتبىع
األوىل والقياس
أداء التالميذ عىل مستوى االنتباه يف القياس
ي
ي
المشارك
نوع القياس
درجة القياس
متوسط القياسي

أحمد
القياس
القياس
الثاب
األول
ي
100
100
100

أنس
القياس
األول
96

وليد
القياس
الثاب
ي
96

96

القياس
الثاب
ي
100

القياس
األول
96
98

إبراهيم
القياس
القياس
الثاب
األول
ي
100
100
100

من خالل الجدول السابق يظهر أن المشاركي (أحمد وإبراهيم) كان لديهما درجة محافظة
ً
عالية جدا يف سلوك االنتباه ،كما أن المشاركي (أنس ووليد) كان لديهما أيضا درجة ثبات عالية عىل
سلوك االنتباه ولكنهما أقل من درجة المشاركي (أحمد وإبراهيم) ،وبشكل عام يمكن القول أن جميع
ً
عاىل يف سلوك االنتباه أثناء أداء
المشاركي ( أحمد  ,أنس  ,وليد  ,إبراهيم ) كان لديهم جميعا ثبات ي
العاىل لسلوك االنتباه يمكننا الجابة عن السؤال
المهام الكتابية داخل الصف ،ومن خالل هذا الثبات
ي
الثاب (ما مدى فعالية لوحة التعزيز يف محافظة التالميذ ذوي العاقة الفكرية عىل مستوى االنتباه
ي
لديهم أثناء أداء المهام الكتابية داخل الصف؟) بالقول أن لوحة التعزيز أثبتت فعاليتها يف محافظة
تالميذ ر
التبية الفكرية عىل سلوك االنتباه أثناء أداء المهام الكتابية.
السؤال الثالث
ما أثر استخدام لوحة التعزيز يف تعميم التالميذ ذوي العاقة الفكرية لسلوك االنتباه لديهم أثناء أداء
المهام الكتابية؟
لإلجابة عىل هذا السؤال قام الباحثان بعمل جلسة لقياس سلوك االنتباه لدى تالميذ يف بيئة مختلفة
عن بيئة الصف ،وقد حددت غرفة المصادر كبيئة لقياس سلوك االنتباه لدى المشاركي ،وذلك
التاىل أداء المشاركي:
للتأكد من قدرتهم عىل تعميم هذا السلوك ،ويظهر الجدول
ي
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الثان
السؤال
ي
ما أثر استخدام لوحة التعزيز يف محافظة التالميذ ذوي العاقة الفكرية عىل مستوى االنتباه لديهم
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جدول 4

أداء التالميذ عىل مستوى تعميم سلوك االنتباه
المشارك
درجة قياس سلوك االنتباه يف غرفة المصادر

أحمد
100

أنس
96

وليد
100

إبراهيم
100

من خالل الجدول السابق يظهر أن المشاركي (أحمد  ,وليد  ,إبراهيم) قد تمكنوا من
ً
تعميم سلوك االنتباه بدرجة عالية جيدا ،أما المشارك (أنس) فقد حصل عىل درجة أقل من
ً
المشاركي السابقي ،إال أنه أيضا حصل عىل درجة مقبولة يف سلوك االنتباه ،ولإلجابة عىل السؤال
(ما مدى فعالية لوحة التعزيز يف تعميم التالميذ ذوي العاقة الفكرية لسلوك االنتباه لديهم أثناء
ر
الب حصل عليها التالميذ يف قياس سلوك
أداء المهام الكتابية) ،يمكن القول استنادا عىل الدرجات ي
االنتباه لديهم أثناء أداء المهام الكتابة يف غرفة المصادر ،أن جميع المشاركي قد حققوا قدرة عالية
عىل التعميم للسلوك المستهدف ،وهذا يثبت فعالية لوحة التعزيز يف تعميم السلوك أثناء أداء
المهام الكتابية لدى تالميذ ر
التبية الفكرية.
مناقشة النتائج
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أثر استخدام لوحة التعزيز يف زيادة انتباه التالميذ ذوي
العاقة الفكرية أثناء أداء المهام الكتابية داخل الصف ،كما هدفت إىل التعرف عىل أثر استخدام
لوحة التعزيز يف قدرتهم عىل المحافظة عىل مستوى االنتباه لديهم أثناء أداء المهام الكتابية داخل
الصف ،بالضافة إىل التعرف عىل أثر استخدام لوحة التعزيز يف تعميم سلوك االنتباه اثناء أداء
المهام الكتابية لدى التالميذ ذوي العاقة الفكرية.
وقد أكدت نتائج الدراسة عىل وجود عالقة وظيفية إيجابية ،تتلخص يف فعالية لوحة
التعزيز يف زيادة انتباه التالميذ ذوي العاقة الفكرية أثناء أداء المهام الكتابية داخل الصف ،وكذلك
فعالية لوحة التعزيز يف زيادة قدرتهم عىل المحافظة عىل مستوى سلوك االنتباه لديهم ،بالضافة
يىل مناقشة ألبرز هذه النتائج:
إىل قدرتهم عىل تعميم سلوك االنتباه ،وفيما ي
 .1إثبات فاعلية ر
استاتيجية التعزيز يف تحسي وتطوير مهارات وسلوكيات ذوي العاقة الفكرية.
تم إثبات فعالية التعزيز والمتمثل يف لوحة التعزيز يف أحد اهم المهارات السلوكية لذوي
العاقة الفكرية والمتمثل يف مهارة االنتباه ،هذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إلية دراسة
ر
والب
والعريف
واألعظم 2008 ،؛
(عبدالعزيز
والتهام 2018 ،؛  )Metcalf & Feldman, 1982ي
ي
ي
ي
أثبتت جميعها فعالية التعزيز بمختلف أشكاله يف عالج المشكالت السلوكية لذوي العاقة الفكرية،
وتطوير أدائهم للمهارات المختلفة.
 .2إثبات فعالية التدخالت العالجية المنظمة لعالج قصور االنتباه لدى ذوي العاقة الفكرية.
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 .3إثبات قدرة ذوي العاقة الفكرية عىل المحافظة وعىل التعميم للسلوكيات المكتسبة.
أثبت الدراسة الحالية قدرة ذوي العاقة الفكرية عىل المحافظة عىل السلوكيات
(السلمياب
المكتسبة ،وتعميمها يف بيئات مختلفة ،وهذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إلية دراسة
ي
وعيىس 2018 ،؛ والسواح ،)2013 ،حيث بينت هذه الدراسات قدرات ذوي العاقة الفكرية يف
المحافظة عىل السلوكيات المكتسبة ،بالضافة إىل قدرتهم عىل تعميم هذه السلوكيات يف بيئات
مختلفة.
اليجاب للوحة التعزيز عىل
وقد أثبت الدراسة الحالية مجموعة من النتائج تتمثل يف األثر
ي
تحسي قدرة التالميذ ذوي العاقة الفكرية عىل االنتباه أثناء أداء المهام الكتابية داخل الصف،
ً
وبناء
الجاب ،بالضافة إىل قدرتهم عىل تعميم سلوك االنتباه يف بيئات مختلفة،
وثبات هذا األثر
ي
ر
يأب:
عىل هذه النتائج تقدم الدراسة الحالية مجموعة من التوصيات تتمثل فيما ي
لنش الوع بي المعلمي ف مجال ر
عقد الدورات وورش العمل ر
التبية الفكرية بأهمية
ي
ي
ر
ر
الب تتناسب مع احتياجات وقدرات طالبهم.
استخدام األساليب واالستاتيجيات ي
 .1رإشاك التالميذ من ذوي العاقة الفكرية يف تصميم لوحات التعزيز المناسبة لهم.
 .2عقد ورش عمل للمختص ي ف ميدان ر
التبية الفكرية لتص ميم وابتكار لوحات تعزيزية حديثة،
ي
تتناسب مع التالميذ من ذوي العاقة الفكرية.
 .3دعم استخدام المعلمي ألساليب التعزيز اليجابية مع التالميذ من ذوي العاقة الفكرية
 .4إجراء مزيد من الدراس ات للتأكد من فعالية األدوات واالس رتاتيجيات المس تخدمة من قبل
التبية الخاصة بشكل عام وميدان ر
المعلمي ،ف ميدان ر
التبية الفكرية بشكل خاص.
ي
 .5إجراء دراس ة للتعرف عىل مدى اس تخدام المعلمي ألس اليب التعزيز المس تخدمة وأنواعها يف
ميدان ر
التبية الفكرية.
 .6تطبيق الدراسة عىل فئة أخرى من فئات ر
التبية الخاصة.
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والسلمياب وعيىس 2018 ،؛
أثبتت مجموعة من الدراسات كدراسة (الديب 2016 ،؛
ي
واألعظم2008 ،؛ ،) Fabiano & Pelham, 2003وجود قصور
والسواح 2013 ،؛ وعبدالعزيز
ي
لدى ذوي العاقة الفكرية يف مهارة االنتباه ،وقد ساهمت هذه الدراسة يف إثبات فعالية التدخالت
العالجية المنظمة يف تحسي هذا السلوك ،وهذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إلية دراسة
والتهام،
والعريف
واألعظم 2008 ،؛
(السلمياب وعيىس 2018 ،؛ والسواح 2013 ،؛ وعبدالعزيز
ي
ي
ي
ي
2018؛  Fabiano & Pelham, 2003؛ )Metcalf & Feldman, 1982حيث أثبتت هذه
الدراسات فعالية التدخالت المختلفة يف عالج قصور االنتباه لدى التالميذ ذوي العاقة الفكرية.

أثر استخدام لوحة التعزيز يف زيادة االنتباه لدى التالميذ ذوي العاقة الفكرية

العتيب – محمد راجح
بندر
ي

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة المارات العربية المتحدة
المجلد ( )45العدد ( )1يناير 2021

المراجع

بيلينجسىل ،فليكس و جينسن ،ويليام  .)2016(.تصاميم الحالة
أونيل ،روبرت و مكدونيل ،جون و
ي
ر
ر
الدوىل للنش
العتيب) .الناش
الواحدة يف البيئات رالتبوية والمجتمعية (بندر ناض
ي
ي
والتوزي ع .ر
األصىل .)2011
(نش الكتاب
ي

الثابت ،أبراهيم  .)2015(.أهداف ومكونات البيئة متعددة الحواس وتطبيقاتها يف مجال تعليم
األفراد ذوي العاقة الفكرية .مجلة رالتبية الخاصة والتأهيل.458-423 ،)9( 3 .
النساب .دار حني.
الخطيب ،جمال  .)2003(.تعديل السلوك
ي
الذيب ،هالة  .)2016 (.فعالية التدريب عىل ر
استاتيجية التعلم لإلتقان يف تنمية االنتباه لدى
ر
التلميذات (القابالت للتعلم) ذوات العاقة الفكرية .مجلة التبية وعلم النفس،)53( ،
.192 -171
تدريب قائم عىل تحسي االنتباه يف
السليماب ،عبدهللا ،وعيىس ،ماجد  .)2018(.فعالية برنامج
ي
ي
ً
ر
اكتساب مهارات اللغة للتالميذ المعاقي فكريا بالطائف .مجلة التبية الخاصة والتأهيل،
.140- 111 ،)22( 6
السواح ،صالح  .)2013(.فاعلية استخدام القصة الحركية يف خفض اضطراب االنتباه لدى
المتخلفي عقليا القابلي للتعلم .مجلة كلية رالتبية ،الزقازيق.273- 211 ،)80( ،
الطنطاوي ،محمود ؛ والحميد ،هبة ( .)2017تطبيقات دراسات الحالة يف رالتبية الخاصة .دار
ر
الدوىل.
النش
ي

سلوك باستخدام التعزيز الرمزي يف
واألعظم ،سعيد  .)2008(.فعالية برنامج
عبدالعزيز ،عمر،
ي
ي
ً
النمط وضعف االنتباه لدى األطفال المعاقي عقليا يف المملكة العربية
السلوك
تعديل
ي
السعودية ]رسالة دكتوراه غت منشورة[ .جامعة عمان العربية.
عبيد ،ماجدة  .)2007(.العاقة العقلية .دار صفاء ر
للنش والتوزي ع.

ً
عقليا القابلي للتدريب .دار ر
الدوىل.
النش
عىل  .)2016(.تربية وتعليم المعاقي
ي
مسافر ،ي
ورع ،سيد ؛ والزقاي ،نادية  .)2016(.تقدير معلم ر
التبية الخاصة ألهمية أسلوب التعزيز الرمزي
ي
ي
العدواب لدى المتخلفي عقليا .مجلة العلوم النسانية واالجتماعية،
السلوك
تعديل
ف
ي
ي
(.244- 229 ،)26
الزمب المتدرج يف إكساب مهارة
العتيب ،بندر  ،والغامدي ،عائشة  .)2019(.فعالية استخدام التأخر
ي
ي
قراءة بعض الكلمات الوظيفية للتلميذات ذوي العاقة الفكرية البسيطة والمتوسطة:
دراسة مقارنة .مجلة رالتبية الخاصة والتأهيل.31-1 ،)28( 8 ،
تكامىل لخفض حدة اضطراب النشاط
والتهام ،السيد  .)2018(.فاعلية برنامج
العريف ،حازم ؛
ي
ي
ي
ً
الزائد لدى التالميذ المعوقي فكريا بدرجة بسيطة .المجلة العربية لعلوم العاقة
والموهبة.134-89 ،)2( ،

العجم ،ناض  .)2017(.االضطرابات النفسية الشائعة لدى المراهقي ذوي العاقة الفكرية .مجلة
ي
34

2021 ) يناير1() العدد45( المجلد

المجلة الدولية لألبحاث ر
 جامعة المارات العربية المتحدة- التبوية
2021 ) يناير1( ) العدد45( المجلد

International Journal for Research in Education

جامعة المارات العربية المتحدة
UAEU

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية
Vol.(45), issue (1) January 2021

.545-481 ،)11( ،العلوم رالتبوية
 أساليب تعديل سلوك األطفال من ذوي العاقة الفكرية.)2018(.  ناض،والعجم
 منتة ؛،النصبان
ي
 المجلة العربية لعلوم العاقة،ودرجة ممارستها من قبل أمهاتهم يف مدينة الرياض
.46-1 ،)4( ،والموهبة
 روبرت، ستيفن ؛ شالوك، فيليب ؛ نول، ديان ؛ فتغسون، إليس ؛ فتغسون، مايكل ؛ كري غ،وي همت
 قصة العاقة الفكرية التاري خ وتطور المعب.)2020(. بارنيل، جيه ؛ ويكهام،؛ سيمث
ر
 ر.الناش الدوىل
.) إبراهيم المعيقل، العتيب
(نش الكتاب
والفهم والتصور العام ( بندر
ي
ي
.)2013 األصىل
ي
Abdulaziz, O., & Al-Azhami, S. (2008). The effectiveness of a behavioral
program using symbolic reinforcement in modifying stereotypical
behavior and attention deficit in mentally handicapped children in
the Kingdom of Saudi Arabia [unpublished PhD thesis] (in Arabic).
Amman Arab University.
Al-Ajmi, N. (2017). Common mental disorders in adolescents with
intellectual disability (in Arabic). Journal of Educational Sciences,
(11), 481-545.
Al-Arefi, H., & Thami, S. (2018). The effectiveness of an integrated program
for a short time in the event of over-activity among students who
intellectually market to a small degree (in Arabic). The Arab Journal
of Science and Mosulbah, (2), 89-134.
Al-Deeb, H. (2016). The effectiveness of training on a learning strategy for
mastery in developing the attention of pupils (midwives for learning)
with intellectual disabilities (in Arabic). Journal of Education and
Psychology, (53), 171-192.
Al-Khatib, J. (2003). Modify human behavior (in Arabic). Haneen House.
Al-Nasban, M., && Al-Ajami, N. (2018). Methods of modifying the behavior
of children with intellectual disabilities and the degree of their
practice by their mothers in the city of Riyadh (in Arabic). Arab
Journal of the Sciences of Disability and Giftedness, (4), 1-46.
Al-Otaibi, B., & Al-Ghamdi, A. (2019). The effectiveness of using tardiness in
the gradient in providing the pupil with the skill of reading some
functional words (in Arabic). Journal of Special Education and
Rehabilitation, 8 (28), 1-31.
35

أثر استخدام لوحة التعزيز يف زيادة االنتباه لدى التالميذ ذوي العاقة الفكرية

Al-Sawah, S. (2013). The effectiveness of using the motion story in reducing
attention disorder among the mentally retarded who are able to
learn (in Arabic). Journal of the College of Education, Zagazig, (80),
211-273.
Al-Sulaymani, A., & Issa, M. (2018). The effectiveness of a training program
based on improving attention in the acquisition of language skills for
students with intellectual disabilities in Taif (in Arabic). Journal of
Special Education and Rehabilitation, 6 (22), 111-140.
Al-Tantawi, M., & Al-Hamid, H. (2017). Applications of case studies in special
education (in Arabic). International Publishing House.
Al-Thabet, I. (2015). The goals and components of the multisensory
environment and their applications in the field of education for
individuals with intellectual disabilities (in Arabic). Journal of Special
Education and Rehabilitation, 3 (9), 423-458.
Devi, C. R., & Sarkar, R. (2019). Assistive Technology for Educating Persons
with Intellectual Disability. European Journal of Special Education
Research, 4(3),184-199.
Fabiano, G. A., & Pelham Jr, W. E. (2003). Improving the effectiveness of
behavioral
classroom
interventions
for
attentiondeficit/hyperactivity disorder: A case study. Journal of Emotional and
Behavioral disorders, 11(2), 122-128.
Krach, S. K., McCreery, M. P., Wilcox, R., & Focaracci, S. D. (2017). Positive
behavioral supports: empirically supported use of behavioral
logs. Intervention in School and Clinic, 53(2), 67-73.
Lugge, M., & Zaqai, N. (2016). Special education teachers' appreciation of
the importance of symbolic reinforcement method in modifying the
aggressive behavior of the mentally retarded (in Arabic). Journal of
the Humanities and Social Sciences, (26), 229-244.
Matson, J. L., & Glidden, L. M. (2007). International Review of Research in
Mental Retardation: Handbook of Assessment. In Persons with
Intellectual Disability (Vol. 34). Elsevier.
Metcalf, F., & Feldman, D. (1982). The Effects of Cooperative Change
Planning in a Reward and Response Cost Token System on the
Disruptive Behavior of an Elementary EMH Class. Retrieved from
https://eric.ed.gov/?id=ED231144
36

المجلة الدولية لألبحاث ر
 جامعة المارات العربية المتحدة- التبوية
2021 ) يناير1( ) العدد45( المجلد

العتيب – محمد راجح
بندر
ي

2021 ) يناير1() العدد45( المجلد

المجلة الدولية لألبحاث ر
 جامعة المارات العربية المتحدة- التبوية
2021 ) يناير1( ) العدد45( المجلد

International Journal for Research in Education

جامعة المارات العربية المتحدة
UAEU

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية
Vol.(45), issue (1) January 2021

Mosafer, A. (2016). Raising and teaching the mentally handicapped who are
able to train (in Arabic). International Publishing House.
Obaid, M. (2007). Intellectual disabilities (in Arabic). Safaa House for
Publishing and Distribution.
O'Neill, R., & McDonnell, J., & Billingsley, F., & Jensen, W. (2016). One-case
designs in educational and societal environments (Bandar Nasser AlOtaibi) (in Arabic). International Publisher for Publishing and
distribution. (Original book publication 2011).
Schalock, R. L., Borthwick-Duffy, S. A., Bradley, V. J., Buntinx, W. H., Coulter,
D. L., Craig, E. M., ... & Shogren, K. A. (2010). Intellectual disability:
Definition, classification, and systems of supports. American
Association on Intellectual and Developmental Disabilities.
Wehmere, M., Craig, E., Ferguson, D., Ferguson, P., Knoll, S., Chalock, R.,
Smith, J., & Wickham, P. (2020). The story of intellectual disability,
history and the development of meaning, understanding and public
perception (Bandar Al-Otaibi, Ibrahim Al-Muaqil) (in Arabic).
International publisher. (The original book was published 2013).

37

