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ٌرفضٍيا  ِيا صدٌٍق اٌذورٌسج حاٌفاضٍألعرارذِ تذاّحً ّغؼذِٔ ًّششفين أْ أذمذَ خباٌص اٌشىش ًاٌؼشفاْ 

 ،يل ِٓ ػٌْ وثري ورلذِ ػٍَ ِاتاإلششاف ػٍَ ىزه اٌشعاٌح، ًٌىً ِا لذِرو ِٓ ِغأذج إلجناصىا، ً

ًذمذُّ  اٌذساعح،ػٍِ جبيذ أً ػٍُ أً ًلد دلراتؼح ذمذَ  ذثخًمل دْث أغنريا ترٌجْياهتا اٌمّّْح، ً

ًواْ ٌرشجْؼيا دافضاً وثرياً ٌرجاًص اٌصؼاب ًذمذُّ األفضً، فٍيا ِين ًافش اٌشىش اٌنصخ ًاإلسشاد 

 .اٌذساعحطٌاي فرتج ا ًِإاصسهت اػٍَ ذشجْؼي ًاالِرناْ

ًاٌزّٓ ذفضٌٍا ترمذُّ  ،ُ اجلضًّ ألػضاء جلنح احلىُ األفاضً ٌرىشِيُ تمثٌي ػضٌّح جلنح احلىًُشىش

ًأعاذزذِ  يف لشاءج ىزه اٌشعاٌح ًذمٌمييا. ِٓ جيذ ًًلد تزٌٌهذلُ ِا  اًِمذسِالدظاهتُ اٌمّّْح. 

ح اخلاصح ٌإلػالح اٌزىنْح اٌؼاٍِني يف ِؼيذ اٌرتتْيف وٍْح اٌرتتْح، ًئىل مجْغ  أدًاخ اٌذساعحاٌىشاَ حمىِّ 

 فٍيُ وً اٌشىش. اٌذساعح هلذٌِه ِٓ ذغيْالخ ألهنِ ىز ػٍَ ِا تمذعْا يف حمافظح سّف دِشك

 اٌٍزّٓ حتّال غشتيت، ِرشٌلني ذلزه اٌٍذظاخ. ًأِِ أتًِاٌشىش تؼذ اهلل دلٓ وأا عثثاً يف ًجٌدُ 

 ًال أٔظ صًجيت ًاتنيت آّح ًخراَ، أعشذِ ِٓ حتٍّد أمل اٌغشتح ِؼِ...

 دػّيُ يل.دلغأذهتُ ً ًأدثائِ ًأصذلائِ ئخٌذِ ًأخٌاذِ ئىل أْ أذمذَ تاٌشىش ًاالِرناْ ًٌٓ أٔظ

ماً ًصٌاتاً فيزا ترٌفْمه يل.. فٍه احلّذ ػٍَ رٌه، ًئْ واْ ىنان لصٌس، اٌٍيُ ئْ واْ ِا ورثرو د

 فزٌه ِين، فاغفش يل جيٍِ ًذمصريُ...

 )الباحث(                                                                                   

 

 

 

 شكر وتقدير

 وتقدير



 اإلهداء

 ًَأَدْخٍِْنِِ ذَشْضَاهُ صَاٌِذاً أَػًََّْ ًَأَْْ ًَاٌِذََُّ ًَػٍَََ ػٍَََِّ أَْٔؼَّْدَ اٌَّرِِ ِٔؼَّْرَهَ أَشْىُشَ أَْْ أًَْصِػْنِِ سَبِّ}

 صدق اهلل العظيم 91اٌنًّ{اٌصَّاٌِذِنيَ ػِثَادِنَ فِِ تِشَدَّْرِهَ

 أُىذُ ىزه اٌشعاٌح ئىل ِٓ أًجة اهلل ػٍَِّ شىشىُ ......

، اٌزُ سدً ًِا صاي ّؼْش يف داخٍِ، اٌزُ متنَ أْ أظفش تأػٍَ اٌذسجاخ اٌؼٍّْح، سمحو اهللئىل ًاٌذُ 

اٌؼٍُ ًاٌرؼٍُ، ًػٍّين وْف ّىٌْ اٌؼطاء،  ةَّغشط يفَّ دُ فيٌ اٌزُاٌزُ واْ ًعْظً ٔرباعاً ّنري طشّمِ، 

اٌنثغ اٌزُ اسذٌّد ِنو تأػزب  ًىٌ.. فىاْ أػظُ ِنرب ذٍمْد ِنو أمسَ دسًط احلْاج ُادلنرب اٌز ًىٌ

ًاٌمٌج اٌيت أػأرين ػٍَ  ,ظٍّح اٌذسًب اٌزُ أٔاس يل جاٌغشا ًىٌ ..اٌمُْ ًأطيش ادلثادئ فىاْ أجٌد ِؼني

ِٓ ًاٌنفظ اٌيت أحنين أِاِيا تىً ًد ًادرتاَ... ,ًاٌمذًج ادلثٍَ ,ادلثً األػٍَ ًىٌٌب...ٌِاجيح اخلط

اٌثمح ِٓ ػٍّين اٌىفاح ً... اٌشجاػح يف وٍّح احلك اإلٔغاْ ِثذأ ً أَّْ احلْاج ىذف ً أَّْ ػٍّين أَّْ

 اٌرفاؤي تاٌغذًِٓ صسع يف ٔفغِ اإلمياْ تاهلل  ..ِٓ ػٍّين مشٌر اٌشّظ لثً لشاءج اٌىرة.. تاٌنفظ

 ًسمحه،  ًأعىنه فغْخ جناذو ... طْة اهلل ثشان، ًغفش ٌه،، أحنين أِاَ جًٍْ ػطائه

.. ئىل ِٓ وأد دػٌاهتا يل يف اٌغش ًاٌؼٍٓ خري صاد.. ًاٌيت ّؼجض اٌٍغاْ ػٓ  ًاحلناْ احلةئىل ِنثغ 

 ..احلثْثح أطاي اهلل يف ػّشىا. ًاٌذذِ .... شىشىا.. صادثح اٌفضً األورب ػٍِ

 ...محاوُ ستِ ًسػاوُ ... ئخٌذِ ًأخٌاذِّٓ غّشًِٔ حبثيُ ًػطفيُ ًدػائيُ.... ئىل اٌز

 .. سفْمح اٌذسب ..... صًجيت ... ًِصاػة اٌغشتح ئىل ِٓ شاسوين احلْاج

 ئىل أٍِِ يف احلْاج، مثشج اٌفإاد ًتغّح احلْاج ... لشج ػْين ًِششق أٍِِ ... اتنراُ آّح ًخراَ..

 أجً ئجناص ىزه اٌشعاٌح... جضٍ اهلل اجلّْغ خري اجلضاء...ئىل مجْغ اٌزّٓ ًلفٌا ِؼِ ِٓ 
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 مقدمة الدراسة: -أوالً 
ُالمختصينُيُ  ُقبل ُمن ُمتزايدًا ُاىتمامًا ُالقت ُالتي ُنسبيًا ُالحديثة ُالميادين ُأحد ُالخاصة ُالتربية ُميدان عد

ُ ُشيد ُوقد ُاألخرى، ُفيُمختمفُالمجاالتُالمينية ُانطالقةًُُتطورُ والعاممين ُالميدان ُومتسارعةًُُىذا ُنتيجةًُُقوية
وجميعياُتناديُبضرورةُُ،وبينياُماُىوُإنسانيُأوُأخالقيُأوُتشريعيُ،عديدةُوثقافيةُ ُاجتماعيةُ ُومتغيراتُ ُلعواملُ 

ُدرجةُ ُأقصى ُإلى ُبيم ُالوصول ُأجل ُمن ُذويُاالحتياجاتُالخاصة ُلألطفال ُالتربوية ُالخدماتُوالبرامج تقديم
 .(5441ُ،51)القريوتيُوآخرون،ُُالعاديينُاألطفالُبأقرانيمُمنُسمحُبياُقدراتيمُوطاقاتيمُأسوةًُممكنةُت

ُالعمماءُ ُاإلعاقةُىيُمنُالموضوعاتُ ُوموضوعاتُ  ُأكدُ ُالتيُحازتُعمىُاىتمام ُوقد ُوالباحثينُوالدارسين،
ُعمىُأنُ  ُمنيم ُفإنُتوفيرُُالعديد ُوليذا ُوالشعوب، ُلألمم ُمؤشراتُالحضارة ُبالمعوقينُتشكلُإحدىُأىم العناية

بمثابةُمبدأُإنسانيُوحضاريُنبيلُيؤكدُعمىُأىميةُحقوقُالمعوقينُالتيُأجمعتُُدُ عُ الرعايةُالالزمةُلممعوقينُيُ 
ُ(.7002ُ،57المطيف،ُ)عبدُُإلعالناتُالعالميةُلحقوقُاإلنسانعميياُمختمفُالشرائعُالسماويةُوجميعُا

ُيترتبُ ُوما ُأوُمنُحيثُمظاىرىا ُومسبباتيا، ُمنُحيثُعوامميا ُسواًء ُالعقمية ُاإلعاقة ُمشكمة ُلتعقد ونظرًا
ُعمىُتحقيقُمعدلُالنضجُالالزمُفيُنموُمياراتوُالعقميةُواالجتماعيةُُالمعوقعميياُمنُعدمُقدرةُالطفلُ عقميًا

ُوالعنا ُفإنُأساليبُالرعاية ُمنُقبلُالباحثينُوالحركيةُوغيرىا ُمتزايدًا ُالقتُاىتمامًا ُقد ُالفئةُمنُاألفراد ُليذه ية
المختمفةُمنُسياساتُُوالمتخصصينُوالُسّيماُفيُاآلونةُاألخيرة،ُوبشكلُيكادُيتناسبُمعُماُتتبناهُىذهُالدول

نمائي وعالجيُلجوانبُُفيُالمجاالتُالعالجيةُوالتأىيميةُلحاالتُاإلعاقةُالعقميةُبكافةُأشكالياُكأسموبُوقائيُوا 
المعوقينُعقميًا؛ُوذلكُمنُأجلُاالستفادةُمماُتبقىُلدييمُمنُقدرات،ُومنُُاألفرادُالقصورُالمختمفةُفيُشخصيات

ُفيُا ُالحياة ُمن ُوالتيُتمكنيم ُليم، ُوالمينية ُواالجتماعية ُالذاتية ُتحقيقُالكفاية لمجتمعُوتحقيقُالتوافقُمعُثم
ُ(.3-7ُ،أُ،7007)بخش،ُأفراده

ُعمىُفيمُ ُالتيُتساعد ُوالطبية ُالمعموماتُالبحثية ُفيُكم ُسريعًا ُتزايدًا ُالماضية ُالثالثة ُشيدتُالعقود وقد
ُامتدادُالبحثُ ُأشكالُوبينيا ُالمجالُبعدة أفضلُلمشكمةُاإلعاقةُالعقمية،ُاألمرُالذيُأدىُإلىُالتطورُفيُىذا

لمرعايةُترتبطُبحاجاتُالشخصُرُأنماطُجديدةُلألسبابُوأساليبُالوقايةُوالعالجُوالتدربُعمىُالميارات،ُوتطُو
ُاألشخاصُُوالمع ُرعاية ُاليدفُمن ُوأصبح ُعقميًا، ُوتنميةُُالمعوقينق ُكفاءتيم ُزيادة ُوتدريبيم ُوتعميميم عقميًا

ُ.(340-5447ُ،325،ُخضرُوالمفتي)ُقدراتيمُومياراتيمُمنُأجلُمساعدتيمُعمىُاالندماجُفيُالمجتمع
ُ ُالمختمفة ُالتعريفات ُإصابةومن ُإلى ُالمؤدية ُاألسباب ُعمى ُيركز ُوالذي ُالتعريفُالطبي، ُالعقمية ُلإلعاقة

ُ(.7050ُ،51المراكزُالعصبيةُوالتيُتحدثُقبلُأوُأثناءُالوالدةُأوُبعدىا،ُويصفُالحالةُوأعراضياُ)الروسان،ُ
ُالقياسُالنفسيُمعُظيورُمقياسُالتعريفُالسيكومتريىناكُُو ُالواضحُفيُحركة ُلمتطور ُنتيجة ُالذيُجاء

(م؛ُحيثُيعتمدُىذاُالتعريف5414ُمُومقياسُوكسمرُلمذكاءُفيُالعامُ)(5451بينيوُلمذكاءُفيُالعامُ)ستانفوردُ
ُ ُالذكاء ُنسبة ُ)ُ،(Intelligence Quotient, IQ)عمى ُعن ُذكائيم ُنسبة ُتقل ُالذين ُاألفراد ُإلى ُ(7وينظر

(ُدرجةُفماُدونُباالعتمادُعمىُمنحنيُالتوزع21ُانحرافُمعياريُعنُمتوسطُالذكاءُأوُالذينُتبمغُنسبةُذكائيمُ)
ُ(.7050ُ،54)الروسان،ُُ(،7001ُ،23)محمد،ُالطبيعيُلمقدرةُالعقميةُعمىُأنيمُمنُالمعوقينُعقميًاُ
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قيسُمدىُنجاحُأوُفشلُالفردُفيُوىناكُالتعريفُاالجتماعيُالذيُيركزُعمىُالمقاييسُاالجتماعيةُالتيُت
ُبأقرانوُمنُالعاديين،ُويُ  ُإذاُفشلُفيُُعدُ االستجابةُلممتطمباتُاالجتماعيةُالمتوقعةُمنوُمقارنًة ُعقميًا الفردُمعوقًا

ُلممتطمباتُ ُاالستجابة ُمدى ُعمى ُالباحثين ُمن ُالعديد ُأكد ُوقد ُمنو، ُالمتوقعة ُاالجتماعية ُبالمتطمبات القيام
ُ(.11-5444ُ،13)مرسي،ُأساسيُفيُتعريفُاإلعاقةُالعقميةُُاالجتماعيةُكمتغير

 (American Association For Mental Retardation)حاولتُالجمعيةُاألمريكيةُلمتخمفُالعقميُقدُُو

(AAMR)ُُ(7002ُ،50الروسان،ُ)ُواالجتماعيُيُمتُرالسيكُوالجمعُبينُالمعيارين.ُ
ُالمت ُواألبحاث ُالدراسات ُوتشير ُبموضوع ُالتكيفي،عمقة ُغير ُاألطفالُحدوث نسبة أن إلىُالسموك ُلدى و

وكذلكُكوليرُوآخرونُُ،(Matson.et. al,1984, p.57)ونُوآخرونُتسفقدُوجدُماُ،نسبياًُ عاليةالمعوقينُعقميًاُ
(Koller, et, al, 1983, p. 346)،ُُلدوُوبامبرجُووماتسونُوسميُر(Matson, Smiroldo&Bamburg,1998)،ُ

ُ(،1-7003ُ،3)عبدُالعزيز،ُتفوقُنسبتياُلدىُالعاديينقينُعقميًاُالمشكالتُالسموكيةُبينُالمعُوحدوثُأنُنسبةُُ
المشكالتُُأكثرمنُالسموكُالعدوانيُكانُُأنُ(Koller, et, al, 1983)ُدراسةُكوليرُوآخرونأظيرتُنتائجُُو

ُ(Clark&Lynn, 1985)ُكالركُولينويعتبرُُ(.3ُ،5433ُ)الخطيب،ُعقمياًُُالمعوقيناألطفالُُلدىتكرارًاُُالسموكية
عقميًاُفيُالتكيفُالشخصيُُالمعوقينالسموكاتُغيرُالتكيفيةُمنُأىمُاألسبابُالتيُتكمنُوراءُفشلُاألطفالُأنُ

ُ.(7003ُ،1يُالمجتمعُ)عبدُالعزيز،ُواالجتماعيُوتحولُدونُدمجيمُف
ُالسموكStainback & Stainback, 1982) ) وستاينبيك ستاينبيك ووجد  قائمة يتصدر العدواني أن
ُالوابميُأنُالتقديراتُالمتعمقةُبانتشارُالسموكاتُ المعوقينُاألطفال لدى التكيفية غير السموكات عقميًا،ُوقدُأكد

ُبينُ منُالحاالتُباإلضافةُإلىُأنُمعدلُُ(%24)إلىُأكثرُمنُُ(8.9)العدوانيةُالمتكررةُبينُالمعوقينُعقميًا
ُ.(5443ُ،1)الوابمي،ُُكمماُكانُمعدلُاإلعاقةُأكثرُشدةُالسموكاتُالعدوانيةُيزدادُشيوعاًُ

لدىُعددُمنُفئاتُرًاُالسموكُالعدوانيُىوُثانيُأكبرُالمشكالتُالسموكيةُانتشاُأنُ(7005ويوضحُالخطيبُ)
شيوعًاُفيُمؤسساتُالتربيةُوىوُمنُأكثرُالمشكالتُُ،(7005ُ،777)الخطيب،ُُاإلعاقةُوخاصةُاإلعاقةُالعقمية

ُُ(.0202ُ،463)الخطيب،ُُالخاصة
 ُوكوت تينيج دراسة عقمياًُ المعوقين األفراد لدى العدواني السموك انتشار لمعدُّ حول األخرىُالدراسات ومن

(Tenneij & Koot, 2008, P. 223)ُ،مع مقارنة األولى المرتبة الجسدي العدوان تصدر إلى توصمت والتي 
يذاء الممتمكات عمى العدوان وفيُدراستيمُعنُُالدراسة. عينة لدىُ%(25)ُبنسبة يحدث العدوان وكان الذات، وا 

ُأنُ ُ(Talkington, et al., 1972)ونُوآخرونُنجتكلاألسبابُالمحتممةُلمسموكُالعدوانيُفقدُوجدُكلُمنُتُو
ُيعودُإلىُالقصورُفيُاالتصالُالمناسبُمعُاآلخرين ُالسببُفيُالسموكُالعدوانيُلدىُاألطفالُالمعوقينُعقميًا

تبينُُ،(Gardner & Moffat, 1990)وفيُالدراسةُالتيُقامُبياُغاردنرُوموفاتُُ(.5441ُ،554)سيدُأحمد،ُ
ُُ%(ُمنُحاالتُاإلعاقةُالعقميةُيظيرُأصحابياُمشكالتُسموكيةُوسوءُتكيفُفيُالبيئةُالمحيطةُبيم،20أنُ)

ُ ُالمعوقونُعقميًاُوالمشكالتُالسموكيةُواالجتماعيةُاُ(،7001ُ،52أوُفيُغرفةُالصفُ)العسرج، لتيُيواجييا
ُ.(korinek & Polloway, 1993, p56)ُيواجيياُاألطفالُالعاديونُعموماًُتزيدُكثيرًاُعنُتمكُالتيُ
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ُُو ُالذاتُواآلخرين ُإيذاء ُسموك ُُوويعد ُحيثُنجدىمُاألشياء ُعقميًا، ُالمعوقين ُلدىُاألطفال الممتمكاتُشائعًا
ُولألشياءُالموجودةُبمحيطيم.يقومونُبسموكياتُمؤذيةُألنفسيمُولزمالئيمُ

ويعدُالسموكُالعدوانيُمنُبينُالمشكالتُالرئيسةُالتيُتؤثرُعمىُعملُالمعممُداخلُحجرةُالصفُوتؤديُإلىُ
،ُكماُأنوُيعدُمنُلممعوقينإىدارُالوقتُوالجيدُفيُمعالجتو،ُويؤثرُعمىُطريقةُتقديمُالخدماتُالتربويةُوالتعميميةُ

عقميًاُفيُتحقيقُالتكيفُالشخصيُواالجتماعي،ُوفيُجعلُالطفلُُالمعوقينشلُأىمُاألسبابُالتيُتكمنُوراءُف
ُشخصًاُغيرُمقبولُفيُالبيئةُاالجتماعيةُوالتربويةُالتيُيتفاعلُمعيا.

ومنُىناُجاءتُأىميةُىذهُالدراسةُفيُمحاولةُمنياُالستقصاءُفاعميةُبعضُاألساليبُالعالجيةُالتيُيمكنُ
فيُعالجُىذهُالسموكات،ُوالدراسةُالحاليةُترتكزُعمىُاستخدامُأسموبُالتعزيزُأنُيستخدمياُالمعممونُواآلباءُ

ُ.القابمينُلمتعممُعقمياًُُالمعوقينالرمزيُكأسموبُمنُأساليبُخفضُالسموكُالعدوانيُلدىُاألطفالُ
 مشكمة الدراسة:  -ثانياً 

معممُالتربيةُالخاصةُداخلُحجرةُالصف،ُُيعدُالسموكُالعدوانيُأحدُأىمُالمشكالتُالسموكيةُالتيُيواجييا
وقدُيجدُصعوبةُفيُمواجيتوُووضعُحمولُمناسبةُلو،ُوقدُيعمدُإلىُاستخدامُأساليبُتعديلُالسموكُالمختمفةُ

ُومنياُالتعزيزُالرمزي.
ومنُخاللُعملُالباحثُفيُمجالُالتربيةُالخاصة،ُوزياراتوُالمتكررةُلعددُمنُالمؤسساتُوالمراكزُالخاصةُ

عنىُباإلعاقةُالعقميةُواألفرادُالمعوقينُعقميًا،ُوالتشاورُمعُالمعممينُوالعاممينُفيُىذهُالمؤسسات،ُوجدُبأنُالتيُتُ 
منُأكثرُالمشكالتُالسموكيةُالتيُيعانيُمنياُاألطفالُالمعوقونُعقميًاُمشكمةُالسموكُالعدواني،ُوالتيُقدُتصلُ

ُإيذ ُأو ُالضربُواالعتداءُعمىُاآلخرين، ُإلىُحد ُبأنُالسموكُالعدوانيُىوُمنُبينُأحيانًا ُوجد ُكما ُالذات. اء
قُعقميًاُوعمىُجوانبُُو،ُوبأنُىذاُالسموكُيؤثرُعمىُالمعالمشكالتُالرئيسةُالتيُتعيقُعملُالمعممُداخلُالصف

شخصيتوُالمختمفة،ُواستكمااًلُلمجيودُالمبذولةُفيُىذاُالمجالُتأتيُىذهُالدراسةُفيُمحاولةُمنياُلخفضُالسموكُ
يُلدىُىذهُالفئةُمنُاألطفالُوذلكُمنُخاللُاقتراحُبرنامجُلمتعزيزُالرمزي،ُوبالتحديدُفإنُمشكمةُالدراسةُالعدوان

 ما مدى فاعمية استخدام أسموب التعزيز الرمزي تبمورتُمنُخاللُمحاولتياُاإلجابةُعنُالتساؤلُالرئيسُالتالي5
 الرئيس ويتفرع عن ىذا التساؤل عقميًا القابمين لمتعمم؟ المعوقينفي خفض السموك العدواني لدى األطفال 

ُالسؤاالن الفرعيان التاليان:
  عقميًا  المعوقينما مدى فاعمية استخدام أسموب التعزيز الرمزي في خفض السموك العدواني لدى األطفال

 في الدراسة التتبعية ليذا األسموب؟ القابمين لمتعمم
  لدى األطفال المعوقينىل تختمف فاعمية استخدام أسموب التعزيز الرمزي في خفض السموك العدواني 

 الذكور واإلناث(؟القابمين لمتعمم باختالف الجنس )عقميًا 
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                   :فرضيات الدراسة -ثالثاً 
بينُمتوسطُرتبُدرجاتُأفرادُالمجموعةُُ(α=0,05)الُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ -5

عمىُقائمةُتقديرُالسموكُالعدوانيُرتبُدرجاتُأفرادُالمجموعةُالضابطةُفيُالقياسُالبعديُُمتوسطالتجريبيةُُو
 .ىُالستخدامُأسموبُالتعزيزُالرمزيتعُزومجاالتياُالفرعيةُ

المجموعةُُأفرادُدرجاتُرتب سطمتُوبينُُ(α=0,05)ُتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةالُتوجدُفروقُذا -7
ُ ُالتجريبية ُالفرعية ُالعدوانيُومجاالتيا ُالسموك ُتقدير ُقائمة ُالبعديُوالتتبعيُعمى ُالقياسين ُفي تعزىُ)المؤجل(

 الستخدامُأسموبُالتعزيزُالرمزي.
رتبُدرجاتُ)الذكورُواإلناث(ُ متوسطبينُُ(α=0,05)الُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ -3

تعزىُالستخدامُعمىُقائمةُتقديرُالسموكُالعدوانيُومجاالتياُالفرعيةُُالمجموعةُالتجريبيةُفيُالقياسُالبعديفيُ
 أسموبُالتعزيزُالرمزي.

 5بماُيميتتجمىُأىميةُالدراسةُالحاليةُأىمية الدراسة:  -رابعاً 
 :األىمية النظرية

5- ُ ُفي ُالسموك ُتعديل ُأساليب ُكأحد ُالرمزي ُالتعزيز ُأسموب ُاألطفالُأىمية ُلدى ُالعدواني ُالسموك خفض
 المعوقينُعقميًا.

ُأسموبُالتعزيزُالرمزيُفيُخفضُ -7 ُالدراساتُالتجريبيةُفيُالوطنُالعربيُالتيُتناولتُفاعميةُاستخدام قمة
ُ ُلدى ُالسموكية ُُالمعوقينالمشكالت ُالعدواني ُالسموك ُومشكمة ُعام ُبشكل ُخاصعقميًا ُىذهُبشكل ُتعد ُوليذا ،

 ىذاُالمجال.حديثةُفيُُالدراسةُإضافةُعممية
القابمونُُاإلعاقةُالعقميةُوأىميةُموضوعُاإلعاقةُالعقميةُفييُمنُأكثرُاإلعاقاتُشيوعًا،ُويمثِّلُاألطفالُذُو -3

 طاقةُالبدُمنُاستثمارىاُوذلكُبتقديمُالمساعدةُالالزمةُليمُعمىُكافةُاألصعدة.ُلمتعمم
1- ُ ُاألطفال ُلدى ُالعدواني ُالسموك ُمشكمة ُعمى ُمعظمُالتركيز ُأثبتت ُالتي ُلمتعمم، ُالقابمين ُعقميًا المعوقين

 الدراساتُارتفاعُنسبةُانتشارىاُبينُأفرادُىذهُالفئة.
المعوقينُعقميًا،ُُومعاىدُإمكانيةُاالستفادةُمنُبرنامجُالدراسةُالحاليةُفيُزيادةُمعموماتُالمعممينُفيُمراكز -1

ُ ُاستخدام ُالقابمينُالعدوانيُلدىُفيُخفضُالسموكُالتعزيزُالرمزيُُأسموبعمىُكيفية ُالمعوقينُعقميًا األطفال
ُلمتعمم.ُ

 األىمية التطبيقية:
5- ُ ُمن ُالرمزيُوىو ُعمىُأسموبُالتعزيز ُترتكز ُالدراسة ُىذه ُالسموكإن ُفيُضبطُُأساليبُتعديل المعروفة

 ذويُاالحتياجاتُالخاصة.المشكالتُالسموكيةُلألطفالُ
تسيمُنتائجُىذهُالدراسةُفيُتحديدُفاعميةُوجدوىُأسموبُالتعزيزُالرمزيُفيُخفضُالسموكُالعدوانيُلدىُُقد -7

ُ.القابمينُلمتعممُاألطفالُالمعوقينُعقمياًُ
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ُالدراسة -3 ُيبينُكيفيةُُتقدمُىذه ُتدريبيًا ُنموذجًا القابمينُخفضُالسموكُالعدوانيُلدىُاألطفالُالمعوقينُعقميًا
 عمىُأسموبُالتعزيزُالرمزي.لمتعممُباالعتمادُ

ُالتعزيزُالرمزيُفيُخفضُالسموكُالعدوانيُلدىُاألطفالُ -1 ُمنُتوصياتُحولُدور ُالدراسة ُىذه ُتقدمو ما
ُالمعوقينُعقميًاُالقابمينُلمتعمم.

   تيدفُالدراسةُالحاليةُإلىُماُيمي5ُُ5أىداف الدراسة -خامساً 
ُالرمزيُ -5 ُأسموبُالتعزيز ُاستخدام ُالمعوقينُالكشفُعنُمدىُفاعمية فيُخفضُالسموكُالعدوانيُلدىُاألطفال

ُ.عقميًاُالقابمينُلمتعمم
ُأسموبُالتعزيزُالرمزيُفيُخفضُالسموكُالعدوانيُلدىُاألطفالُُيةاستمراُرُالكشفُعنُمدى -7 ُاستخدام فاعمية

 عقميًاُالقابمينُلمتعممُفيُالدراسةُالتتبعيةُليذاُاألسموب.المعوقينُ
فيُمدىُفاعميةُأسموبُالتعزيزُالرمزيُفيُخفضُالسموكُالعدوانيُُ(فروقُإنُكانُىناك)ُالكشفُعنُالفروق -3

 الذكورةُواألنوثة(.ابمينُلمتعممُبحسبُمتغيرُالجنسُ)لدىُاألطفالُالمعوقينُعقميًاُالق
 التوصلُإلىُمجموعةُمنُالتوصياتُوالمقترحاتُالتيُيمكنُأنُت فيدُالعاممينُفيُميدانُالتربيةُالخاصة. -1
 فيُميدانُالتربيةُبمجموعةُمنُأساليبُالعالجُليذهُالظاىرةُوالحدُمنُآثارىا.تزويدُالعاممينُ -1

  :مصطمحات الدراسة -ساً ساد
أحدثُتعريفُلإلعاقةُاألمريكيةُلإلعاقةُالعقميةُأصدرتُالجمعيةُ :(Mental Retardation) اإلعاقة العقمية -1

عمىُاآلتي5ُ"ُاإلعاقةُالفكريةُىيُالتعريفُالجديدُُ،ُوينصم(7003وتمُنشرهُعمىُموقعُالجمعيةُعامُ)،ُالعقمية
ُالمياراتُالمفاىيميةُمألداءُالعقميُوالسموكُالتكيفيُالإعاقةُتتصفُبانخفاضُممحوظُفيُكلُمنُا ذينُتمثميما

ُاإلعاقةُتظير ُوىذه ُالعممية، ُوالتكيفية ُالنمائيةُواالجتماعية منُُةقبلُبموغُالفردُسنُالثامنةُعشُرُوُخاللُالفترة
ُاألعدادُ(AAIDD, 2008). ُعمره ُوالنقود، ُوالوقت، ُوالكتابة، ُوالقراءة ُالمغة ُفي5 وتتمثلُالمياراتُالمفاىيمية

المسؤوليةُاالجتماعيةُوتقديرُالذاتُوحلُُ،والتوجيوُالذاتي.ُوتشملُالمياراتُاالجتماعية5ُالعالقاتُاالجتماعية
ُُوالمشكال ُالمياراتُالعمتباعُالتعميماتاتُاالجتماعية، ُأما ُاليومية. ُمياراتُالحياة ُفيي5 ُبالذات(،ُُمية )العناية

المياراتُالمينية،ُالرعايةُالصحية،ُالسفرُوالتنقل،ُالسالمةُالعامة،ُاستخدامُالنقود،ُاستخدامُالياتف"ُ)الخطيب،ُ
7050ُ،551.) 
ُُ:(Educable Mentally Retarded Children) األطفال المعوقون عقميًا القابمون لمتعمم-2

باستخدامُأحدُُدرجةُ(20-10اإلعاقةُالعقميةُالبسيطة،ُوالذينُتتراوحُنسبةُذكائيمُماُبينُ)ُذويوىمُاألطفالُ
ُالفئةُيمكنُتدريبيمُوتعميميمُمنُأجلُأنُُوبينيو(،ُوالمع-ةُ)مقياسُستانفوردمقاييسُالذكاءُالفردي قونُمنُىذه

ُتعم ُيتوقف ُما ُوعادًة ُذواتيم، ُعمى ُومعتمدين ُمستقمين ُاالبتدائيةُيصبحوا ُالمرحمة ُنياية ُعند ُاألكاديمي يميم
  .(5432ُ،301)األشول،ُ

لفئةُمنُاألطفالُالمعوقينُعقميًاُبأنيمُتمكُاُف الباحث األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم إجرائيًا:ر  ويع
ُالبسيطة، ُالعقمية ُُذويُاإلعاقة ُوالمنتظمون ُبمعيد ُالذىنية ُلإلعاقة ُالخاصة ُريفُُبقدسياالتربية ُمحافظة )في
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بينُُ،ُوتتراوحُأعمارىمدرجةُ(20-11لذينُتتراوحُنسبةُذكائيمُعمىُمقاييسُالذكاءُالمقننة،ُماُبينُ)اُوُ،دمشق(
عمىُأنيمُُالمعيدمنُقبلُُ)بعدُتشخيصيمُعمىُأحدُمقاييسُالذكاءُالفردية(ُوالذينُتمُتصنيفيمُ(ُسنة،1-57)

ُالقابمينُلمتعمم،ُالمعوقينمنُفئةُ ويعانونُمنُارتفاعُُ(،المعيد)بعدُالرجوعُإلىُالبروفيلُالنفسيُليمُفيُُعقميًا
ُالسموكُالعدوانيُموضوعُ ُاالبتدائية،ُُ،ُوىؤالءُاألطفالُيمكنةالحاليُالدراسةدرجة ُالمرحمة ُحتىُنياية تعميميم

ُاعيةُليكونواُمستقمينُعنُاآلخرين؛ُوذلكممياراتُالحياةُاليوميةُوتعميميمُالمياراتُاالجتُعمىُويمكنُتدريبيم
 .المجتمعمعُُوُلمساعدتيمُعمىُالتكيفُمعُذواتيم

ُوناصر، (:The effectiveness) الفاعمية-3 ُبالفاعميةُمدىُتحقيقُأىدافُالنظامُأوُالبرنامجُ)القال، ُيقصد
،5443ُ)يوسف،ُُ(،7003ُ،21)عبدُالرحيم،ُُ"القدرةُعمىُإحداثُتغييرُأوُعملُشيءأوُ"،ُ(5441ُ،352

23.)ُُ
ُالمستخدمُ»ُويقصد بيا إجرائيًا في ىذه الدراسة: ُالبرنامج ُفيُإحداثُألُأثر ُالرمزيُوجدواه سموبُالتعزيز

ُالقابمينُلمتعمم،ُوذلكُبخفضالمطموبُُالتحسنُأوُالتعديل ُُلدييمُالسموكُالعدوانيُلدىُاألطفالُالمعوقينُعقميًا
ُ«.ُأوُالحدُمنو

 سموك كلُ»و5ُبأنُُّالسموكُالعدواني(7003ُفُعمارةُ)يعرُِّ :(Aggression Behavior) السموك العدواني-4
 مباشر، غير أو مباشراًُ لفظياًُ أو بدنياًُ يكون إما وىو متعددة وأشكاالًُ ويأخذُصوراًُ وقياسو وتحديده مالحظتو يمكن

ُاالستمرارية فيو وتتوافر ُانحراف عنو ويعبر والتكرار صفة ُخالل ُالسائدة،ُ المعايير عن الفرد من االجتماعية
 إلحاق إلى السموك ىذا يتجو وقد باآلخرين، أوُالمادي أوُالنفسي البدني والضرر األذى عميوُإلحاق ويترتب

ُُ(.7003ُ،53)عمارة،ُُ«ُنفسو األذىُبالفرد
الطفلُويعتديُبوُعنُُعمداًُُالذيُيصدرالمتكرر،ُُالسموكُالمؤذيبأنو5ُُف الباحث السموك العدواني إجرائياً ويعر  

ُالبدنيُأوُالعدوانُالصريح،ُأوُالمفظيُويأخذُالشكلُاألشياءُوالممتمكاتُعمىُأوُاآلخرينعمىُُأوعمىُنفسو،ُ
ووصفيمُبصفاتُسيئةُُبشتمُاآلخرينسواًءُكانُلفظيًاُُوممتمكاتيم،ُباآلخرينُوُبالذاتُوالدمارُبيدفُإلحاقُاألذى

نحوُالذاتُمنُخاللُشدُالشعرُأوُضربُالنفسُُاًُأوُكانُموجيُ،والرديئةلفاظُالبذيئةُوالجارحةُالتمفظُباألأوُ
كانُموجيًاُأوُكانُبالفعلُالمؤذيُتجاهُاآلخرينُكالضربُأوُالركلُأوُالعضُأوُ،ُبيدفُالتعبيرُعنُالغضب
مقبولة،ُُوفيوُتبدوُأفعالُالفردُمزعجةُوغيرُالتكسيرُأوُالتمزيقُأوُاإلتالف.بالضربُُوُباتجاهُاألشياءُوالممتمكات

بالدرجةُالكميةُالتيُيحصلُعميياُكلُفردُمنُاألفرادُُويقاسالدراسي،ُُالصفويؤديُإلىُإعاقةُعمميةُالتعميمُفيُ
 عمىُقائمةُتقديرُالسموكُالعدواني.ُالدراسةُالحالية(ُعينةُ)أفرادُالمعوقينُعقميًاُالقابمينُلمتعمم

ُالسموكُمصطمح :Token Reinforcement)) الرمزي التعزيز-5 ُتعديل ُأساليب ُأحد ُإلى ُويتمثلُ،يشير
مجموعةُمنُاإلجراءاتُالمنظمةُالتيُتشملُتوظيفُالمعززاتُالرمزيةُلتحقيقُاألىدافُالمنشودة،ُوالمعززاتُب

ُىيُ ُمنُالرمزية ُويتمثلُبمجموعة ُالسموك، ُتعديل ُفيُعممية ُالتيُأثبتتُفعاليتيا ُالمعززاتُاإليجابية نوعُمن
نجوم،ُقطعُبالستيكية،ُفيش،ُأزرار،ُنقاط،ُُكابونات،ُوالرموزُالمكتسبةُتراكميًاُ)قصاصاتُورق،األشياءُالماديةُ

ُويتمُاستبدالياُفيُوقتُالحقعندُتأديتوُلمسموكُالمقبولُالمرادُتقويتو،ُُمباشرةًُُالتيُيحصلُعميياُالفردُو(،ُوغيرىا
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ُمتنوعةُمختمفةحقيقيةُبمعززاتُُالستجابة..(،اتُالمقبولةُ)مثلُإطاعةُاألوامر،ُتغييرُطريقةُاعندُإظيارُالسموك
ُا ُالنشاطُالمفضل)مثل ُالمعززاتلسماحُبممارسة ُفيُجدول ُويوجد ُيرغبُبو ُالحصولُعمىُأيُشيء ُأو ،،)ُ

ومنُأىمُُ،وتسمىُالمعززاتُالرمزيةُبالمعززاتُالقابمةُلالستبدالُ(.700-544ُب،ُ،7004)القمش،ُوالمعايطة،ُ
بكثرةُمماُالذيُيحدثُعندُاستخدامُالمعززُُ(Satiation)فوائدُىذاُالنوعُمنُالمعززاتُأنوُليسُعرضةُلإلشباعُ

ُُ.(7005ُُ،33)الخطيب،ُيفقدهُقيمتوُالتعزيزية
(ُبالستيكيةقطعُُفيشُ)مكونةُمنُالنجومُأوُالرموزُأوُالبطاقةُأوُبأنو: التعزيز الرمزي إجرائياً  الباحث فويعر  

ُالطفلُالمعوقُعقمياًُ ُفيُسموكوُالقابلُلمتعممُيحصلُعمييا ُيظيرُتحسنًا ُبالسموكُالعدوانيُعندما ُالقيام ،ُبعدم
ُتستخدمُكمؤشر،ُأيُمثيرُالرموزُُو ُقيمةُتعزيزيةُبذاتيا،ُولكنيا ُأنُيكونُليا ُفييا ىيُأشياءُماديةُليسُشرطًا

ُرصُيدرك ُازداد ُوكمما ُمكافأة، ُعمى ُحصل ُأنو ُالطفل ُخاللو ُالمؤشراتُازدادتُالقيمةُمن ُىذه ُمن ُالطفل يد
ُياالسموكُالمستيدفُمنُأجلُاستبدالمباشرةُبعدُحدوثُُتقديمياُويتممكافأة،ُُمنُالتعزيزيةُبسببُماُترمزُإليو

يت،ُعمكة،ُأقالمُتموين،ُدفترُمثل5ُقطعةُشوكوالتة،ُبسكُوُحقيقيةُداعمةُومحببةُلمطفلماديةُفيماُبعدُبمعززاتُ
وفقُفتراتُزمنيةُمتقطعةُتكونُمتقاربةُوقصيرةُفيُالبدايةُوتتباعدُوتزيدُالفترةُالزمنيةُبالتدريجُبعدُُ...الخ،ُرسم

ُالتقدمُفيُالبرنامجُوذلكُوفقُقائمةُتوضحُقيمةُكلُمعززُداعم.
  :الدراسة حدود -اً بعسا

ُالتعزيزبرنامجُُوُ)قائمةُتقديرُالسموكُالعدواني(ُأداةُالدراسةُوُ،الدراسةُاالستطالعيةُتمُتطبيقُ:الزمانيةالحدود  -0
ُ(.7051-7053منُالعامُالدراسيُ)ُالعطمةُالصيفيةُأسابيع(ُفي3ُالذيُاستغرقُ)ُالرمزي

القابمينُلمتعممُفيُمعيدُالتربيةُينةُمنُاألطفالُالمعوقينُعقميًاُعمىُعُالتجريبيةتمُتنفيذُالدراسةُُالحدود المكانية: -0
 .الذىنيةُبقدسياُفيُمحافظةُريفُدمشقُوالذيُتمُنقموُإلىُمنطقةُبابُمصمىُمؤقتاًُالخاصةُلإلعاقةُ

ُالقابمونُلمتعممُفيُمعيدُُاألطفالُالحدود البشرية: -4 فيُبقدسيا؛ُُالتربيةُالخاصةُلإلعاقةُالذىنيةالمعوقونُعقميًا
ُُسنة.ُ(00-6)ممنُتتراوحُأعمارىمُبينُُ،محافظةُريفُدمشق
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 ممّخص الدراسة بالمغة العربية
 مقّدمة الدراسة ومشكمتها: -أولً 
معمم التربية الخاصة داخل حجرة الصف،  عد السموك العدواني أحد أىم المشكالت السموكية التي يواجيياي  

وقد يجد صعوبة في مواجيتو ووضع حمول مناسبة لو، وقد يعمد إلى استخدام أساليب تعديل السموك المختمفة 
 التعزيز الرمزي. أسموب ومنيا

ومن خالل عمل الباحث في مجال التربية الخاصة، وزياراتو المتكررة لعدد من المؤسسات والمراكز الخاصة 
 التي ت عنى باإلعاقة العقمية واألفراد المعوقين عقميًا، والتشاور مع المعممين والعاممين في ىذه المؤسسات، وجد بأن  

مشكمة السموك العدواني،  القابمون لمتعمم من أكثر المشكالت السموكية التي يعاني منيا األطفال المعوقون عقمياً 
السموك العدواني  تداء عمى اآلخرين، أو إيذاء الذات. كما وجد بأن  والتي قد تصل أحيانًا إلى حد الضرب واالع

ق عقميًا و ىذا السموك يؤثر عمى المع ىو من بين المشكالت الرئيسة التي تعيق عمل المعمم داخل الصف، وبأن  
محاولة منيا وعمى جوانب شخصيتو المختمفة، واستكمااًل لمجيود المبذولة في ىذا المجال تأتي ىذه الدراسة في 

 لخفض السموك العدواني لدى ىذه الفئة من األطفال وذلك من خالل اقتراح برنامج لمتعزيز الرمزي، وبالتحديد فإن  
ما مدى فاعمية استخدام أسموب  مشكمة الدراسة تبمورت من خالل محاولتيا اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي:

  دى األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم؟التعزيز الرمزي في خفض السموك العدواني ل
 :ويتفرع عن هذا التساؤل السؤالن الفرعيان التاليان 

  عقميًا  المعوقينما مدى فاعمية استخدام أسموب التعزيز الرمزي في خفض السموك العدواني لدى األطفال
 القابمين لمتعمم في الدراسة التتبعية لهذا األسموب؟

 عقميًا  لدى األطفال المعوقينستخدام أسموب التعزيز الرمزي في خفض السموك العدواني هل تختمف فاعمية ا
 القابمين لمتعمم باختالف الجنس )الذكور واإلناث(؟

    تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية: أهداف الدراسة: -ثانياً 
السموك العدواني لدى األطفال المعوقين  الكشف عن مدى فاعمية استخدام أسموب التعزيز الرمزي في خفض -1

 .عقميًا القابمين لمتعمم
الكشف عن مدى استمرارية فاعمية استخدام أسموب التعزيز الرمزي في خفض السموك العدواني لدى األطفال  -2

 عقميًا القابمين لمتعمم في الدراسة التتبعية ليذا األسموب.المعوقين 
في مدى فاعمية أسموب التعزيز الرمزي في خفض السموك  (إن كان ىناك فروق)الكشف عن الفروق  -3

 العدواني لدى األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم بحسب متغير الجنس )الذكورة واألنوثة(.
 التوصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن ت فيد العاممين في ميدان التربية الخاصة. -4
 ميدان التربية بمجموعة من أساليب العالج ليذه الظاىرة والحد من آثارىا.تزويد العاممين في  -5

 :بما يميتتجمى أىمية الدراسة الحالية أهمية الدراسة:  -ثالثاً 
 :األهمية النظرية

أىمية أسموب التعزيز الرمزي كأحد أساليب تعديل السموك في خفض السموك العدواني لدى األطفال المعوقين  -1
 عقميًا.
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قمة الدراسات التجريبية في الوطن العربي التي تناولت فاعمية استخدام أسموب التعزيز الرمزي في خفض  -2
عقميًا بشكل عام ومشكمة السموك العدواني بشكل خاص، وليذا تعد ىذه  المعوقينالمشكالت السموكية لدى 

 الدراسة إضافة عممية حديثة في ىذا المجال.
القابمون لمتعمم  فيي من أكثر اإلعاقات شيوعًا، ويمثِّل األطفال ذوو اإلعاقة العقمية أىمية موضوع اإلعاقة العقمية -3

 طاقة البد من استثمارىا وذلك بتقديم المساعدة الالزمة ليم عمى كافة األصعدة.
سات التركيز عمى مشكمة السموك العدواني لدى األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم، التي أثبتت معظم الدرا -4

 ارتفاع نسبة انتشارىا بين أفراد ىذه الفئة.
إمكانية االستفادة من برنامج الدراسة الحالية في زيادة معمومات المعممين في مراكز المعوقين عقميًا، عمى كيفية  -5

 استخدام أسموب التعزيز الرمزي في خفض السموك العدواني لدى األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم. 
 األهمية التطبيقية:

ىذه الدراسة ترتكز عمى أسموب التعزيز الرمزي وىو من أساليب تعديل السموك المعروفة في ضبط المشكالت  إن   -1
 السموكية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

قد تسيم نتائج ىذه الدراسة في تحديد فاعمية وجدوى أسموب التعزيز الرمزي في خفض السموك العدواني لدى  -2
 ألطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم.ا

تقدم ىذه الدراسة نموذجًا تدريبيًا يبين كيفية خفض السموك العدواني لدى األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم  -3
 باالعتماد عمى أسموب التعزيز الرمزي. 

العدواني لدى األطفال المعوقين ما تقدمو ىذه الدراسة من توصيات حول دور التعزيز الرمزي في خفض السموك  -4
 عقميًا القابمين لمتعمم.

 فرضيات الدراسة: -رابعاً 
بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة  (α=0,05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1

عمى قائمة تقدير السموك العدواني التجريبية ومتوسط رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي 
 تعزى الستخدام أسموب التعزيز الرمزي .ومجاالتيا الفرعية 

رتب درجات أفراد المجموعة  بين متوسط (α=0,05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2
والتتبعي )المؤجل( تعزى  في القياسين البعديعمى قائمة تقدير السموك العدواني ومجاالتيا الفرعية التجريبية 

 الستخدام أسموب التعزيز الرمزي.
رتب درجات )الذكور واإلناث(  بين متوسط (α=0,05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3

تعزى الستخدام عمى قائمة تقدير السموك العدواني ومجاالتيا الفرعية في المجموعة التجريبية في القياس البعدي 
 التعزيز الرمزي. أسموب

 تطمب تحقيق أىداف الدراسة استخدام األدوات التالية: أدوات الدراسة: -خامساً 
 التحقق من صدقيا وثباتيا. قائمة تقدير السموك العدواني )إعداد الباحث( وتم   .1
 )إعداد الباحث(.برنامج التعزيز الرمزي لخفض السموك العدواني لدى األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم  .2
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 عينة الدراسة:  -سادساً 
بمعيد التربية  الممتحقين ( طفاًل من األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم12تكونت عينة الدراسة من )

( 6تقسيميم إلى مجموعتين متكافئتين ومتجانستين، مجموعة تجريبية ) تم  وقد ، الخاصة لإلعاقة الذىنية بقدسيا
وكل مجموعة من المجموعتين التجريبية والضابطة ( سنة، 12-6بعمر )( أطفال، 6أطفال، ومجموعة ضابطة )

والذين تم تصنيفيم )بعد تشخيصيم عمى أحد مقاييس الذكاء الفردية( من  ،إناث (3ذكور، و) (3) تحتوي عمى
يم من فئة المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم، )بعد الرجوع إلى البروفيل النفسي ليم في المعيد(، المعيد عمى أن  قبل 

 درجة السموك العدواني موضوع الدراسة الحالية.في ويعانون من ارتفاع 
 منهج الدراسة: -سابعاً 
خفض برنامج التعزيز الرمزي كونو متغيرًا مستقاًل، من أجل ف عمى فاعمية استخدام المنيج التجريبي لمتعر   تم  

 السموك العدواني لدى األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم كونو متغيرًا تابعًا. 
 إجراءات تنفيذ الدراسة: -ثامناً 

 المرتفعة لمدرجة تحديد العينة من األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم، الذين لدييم سموكات عدوانية وفقاً  -1
 التي حصموا عمييا عمى قائمة تقدير السموك العدواني.

 ( إناث.3( ذكور، و)3( أطفال، )6تقسيم العينة إلى مجموعتين )تجريبية وضابطة(، في كل منيما ) -2
 .)ثمانية أسابيع( لمدة شيرين فقط تطبيق برنامج التعزيز الرمزي عمى العينة التجريبية -3
بعد  وذلك بتطبيق قائمة تقدير السموك العدواني عمى أفراد العينتين التجريبية والضابطةالقيام بقياس بعدي  -4

 من أجل الحصول عمى النتائج. االنتياء من تطبيق برنامج التعزيز الرمزي
التوقف لمدة شير ثم القيام بالقياس التتبعي )المؤجل(، وذلك بتطبيق قائمة تقدير السموك العدواني عمى  -5

 ة التجريبية فقط.أفراد العين
، وذلك SPSSاستخالص نتائج الدراسة، وتحميميا ومعالجتيا إحصائيًا باستخدام البرنامج اإلحصائي  -6

 الختبار الفرضيات التي انطمقت منيا الدراسة.
 تفسير النتائج ومناقشتيا، وتقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة. -7

 لدراسة:نتائج ا -تاسعاً 
فراد المجموعة التجريبية رتب درجات أ اتوق ذات داللة إحصائية بين متوسطتوجد فر  :األولىالنتيجة  .1

رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى قائمة تقدير السموك العدواني  اتومتوسط
 ومجاالتيا الفرعية تعزى الستخدام أسموب التعزيز الرمزي لمصمحة المجموعة التجريبية.

ة عمى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبي روق ذات داللة إحصائية بين متوسطاتال توجد فالنتيجة الثانية:  .2
تعزى الستخدام أسموب  قائمة تقدير السموك العدواني ومجاالتيا الفرعية في القياسين البعدي والتتبعي )المؤجل(،

 فاعمية البرنامج قد استمرت بعد التوقف ولمدة شير من الزمن. مما يعني أن  ، التعزيز الرمزي
رتب درجات الذكور ومتوسطات رتب  متوسطاتروق ذات داللة إحصائية بين توجد ف الالنتيجة الثالثة:   .3

درجات اإلناث في المجموعة التجريبية عمى قائمة تقدير السموك العدواني ومجاالتيا الفرعية في القياس البعدي 
 تعزى الستخدام أسموب التعزيز الرمزي.
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Summary 

First: Introduction of the Study and its Problem: 

Aggressive behavior is one of the most important behavioral problems faced by 

special education teacher in the classroom, may find it difficult to confront him and 

develop appropriate solutions, it has been baptized to use different methods of 

modifying behavior, including the symbolic reinforcement method. 

Through the work of a researcher in the field of special education, and his visits 

repeated for a number of institutions and centers that deal with mental disability 

and individuals mentally disabled, and to consult with teachers and workers in 

these institutions, it found that of the more behavioral problems experienced by 

children with mental disabilities Accepters to learn the problem of aggressive 

behavior, which may sometimes amount to beating and assaulting others, or self-

harm. Also it found that aggressive behavior is one of the main problems that 

hinder the work of the teacher in the classroom, and that this behavior affects the 

disabled mentally and on the different aspects of his personality, and to 

complement the efforts made in this area this study comes in an effort to reduce 

aggressive behavior among this group of children and that through the symbolic 

proposal to strengthen the program, and in particular the problem of the study 

crystallized by trying to answer the following main question: What is the 

effectiveness of the use of symbolic reinforcement to reduce aggressive behavior in 

children mentally disabled who are the learning style? 

• Branching this question following two sub-questions: 

• What is the effectiveness of the use of symbolic reinforcement to reduce 

aggressive behavior in children mentally disabled who are able to learn in style 

Consecutive study of this method? 

• Is the effectiveness of the use of symbolic reinforcement to reduce aggressive 

behavior in children mentally disabled who are the learning style vary according to 

sex (male and female)? 

Second :The Study Objectives: The current study seeks to achieve the 

following objectives: 

1. disclosure of the effectiveness of the use of symbolic reinforcement to reduce 

aggressive behavior in children mentally disabled who are the learning style. 

2. disclose the extent of continuity of the effectiveness of the use of symbolic 

reinforcement to reduce aggressive behavior in children mentally disabled who are 

able to learn in style Consecutive study of this method. 

3. The disclosure of the differences (if there is a difference) on the effectiveness of 

the symbolic reinforcement to reduce aggressive behavior in children mentally 



Summary   
 

II 
 

disabled who are able to learn a method according to the variable gender 

(masculinity and femininity). 

4. arrive at a set of recommendations and proposals that can benefit workers in the 

field of special education. 

5. provide workers in the field of education a range of methods of treatment of this 

phenomenon and reduce its effects. 

Third: The importance of the Study: The present study aims to: 

1. disclosure of the effectiveness of the use of symbolic reinforcement to reduce 

aggressive behavior in children mentally disabled who are the learning style. 

2. disclose the extent of continuity of the effectiveness of the use of symbolic 

reinforcement to reduce aggressive behavior in children mentally disabled who are 

able to learn in style Consecutive study of this method. 

2. The disclosure of the differences (if there is a difference) on the effectiveness of 

the symbolic reinforcement to reduce aggressive behavior in children mentally 

disabled who are able to learn a method according to the variable gender 

(masculinity and femininity). 

3. arrive at a set of recommendations and proposals that can benefit workers in the 

field of special education. 

5. provide workers in the field of education a range of methods of treatment of this 

phenomenon and reduce its effects. 

Fourth: The Hypotheses of the Study:  

1. There were no statistically significant differences at the level of significance     

(α=0,05) arranged between the average scores of the experimental group and the 

average grades arranged members of the control group in the dimensional 

measurement to estimate the list of aggressive behavior and sub-fields due to the 

use of symbolic reinforcement method. 

2. There were no statistically significant differences at the level of significance  

(α=0,05) arranged between the average scores of the experimental group on the list 

of aggressive behavior estimate sub-fields in the two measurements and 

dimensional iterative (deferred) attributable to the use of symbolic reinforcement 

method. 

3. There were no statistically significant differences at the level of significance     

(α=0,05) arranged between the average grades (male and female) in the 
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experimental group in telemetric estimate on the list of aggressive behavior and 

sub-fields due to the use of symbolic reinforcement method. 

Fifth: Study Tools:  

Ask the study to achieve the objectives of the use of the following tools: 

1. List estimate of aggressive behavior (prepared by the researcher) were verified 

validity and reliability. 

2. token reinforcement program to reduce aggressive behavior in children mentally 

disabled who are able to learn (prepared by the researcher). 

Sixth: The Sample of the study:  

The study sample consisted of 12 children of mentally disabled children who are 

able to learn enrolled at the Institute of Special Education Disability mental in 

kodsaia, it has been divided into two unequal and homogeneous, experimental 

group (6) children, and a control group (6) children, aged (6-12) years, and each 

group of experimental and control groups contain (3) males, and (3) females, and 

those who were classified (after their diagnosis on one individual intelligence 

standards) by the Institute as of the disabled category mentally consenting to learn, 

(after returning to profile Psychological Institute in them), and with high degree of 

aggressive behavior in the subject of the current study. 

Seventh: The Method of the study: 
Experimental method was used to identify the effectiveness of the token 

reinforcement program being an independent variable, in order to reduce 

aggressive behavior in children mentally disabled who are able to learn variable 

being a follower. 

 Eighth: Procedures for the implementation of the study:  

1. Identify the sample of mentally disabled children who are able to learn, who 

have aggressive behaviors in accordance with the high degree they obtained a list 

of aggressive behavior estimate. 

2. The sample was divided into two groups (experimental and control group), in 

each (6) children, (3) males and 3 females. 

3. The application of symbolic reinforcement only on the experimental sample 

program for two months (eight weeks). 
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4. do measure the dimensions and applying List estimate of aggressive behavior on 

the experimental and control samples after the completion of the application of 

symbolic reinforcement program in order to get the results. 

5. Stop for a month and then do the iterative measurement (deferred), and by 

applying the list of aggressive behavior to estimate only the experimental sample. 

6. draw results of the study, analyzed and processed statistically using the spss 

statistical program, so as to test the hypotheses that came from the study. 

7. interpret the results and discuss, and make recommendations and proposals in 

the light of the results of the study. 

Ninth: The Results of the Study: 

1. The first result: no statistically significant differences between the mean scores 

arranged members of the experimental group and averages Order degrees members 

of the control group in the dimensional measurement to estimate the list of 

aggressive behavior and sub-fields due to the use of symbolic reinforcement 

method for the benefit of the experimental group. 

2. The second Result: There were no statistically significant differences between 

the mean ranks degrees members of the experimental group on the list of estimate 

of aggressive behavior and sub-fields in the two measurements dimensional and 

iterative (deferred), due to the use of symbolic reinforcement method, which means 

that the program is effective may after stopping for a month continued from time. 

3. The third conclusion: There were no statistically significant differences between 

the mean scores arranged male and female averages Order degrees in the 

experimental group on the list of aggressive behavior estimate sub-fields in 

telemetric attributed to the use of symbolic reinforcement method. 


