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 التدخالت السلوكية
 (2015التدخالت السلوكية )

 تم اإلصدار على اإلنترنت في مكتبة ويلي أونالين
(wileyonlinelibrary.com )  :10.1002كود التعريف الرقمي/bin.1403 

لدولية )الفيديو كونفرانس( استخدام المؤتمرات المرئية ا
 العاملين على التقييم السلوكي الوظيفي لتدريب

 *2، ليشا باري1، جنيفر سايمون1ميشيل واالس، 1محمد النمريفيصل 
 جامعة والية كاليفورنيا، لوس أنجيلوس، لوس أنجيلوس، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية1

 جامعة غرب فلوريدا، بينزاكوال، فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية2

نجح الفيديو كونفرانس في التدريب على إجراءات التحليل الوظيفي لمقدمي الخدمة المختصين بدعم األفراد ذوي اضطرابات 
تقييم اكتساب قدرات تنفيذ طريقة التحليل الوظيفي لمعلمي التربية الخاصة وكان الغرض من الدراسة الحالية هو طيف التوحد.  

مع  حيث كان موقع التدريب في قارة مختلفةعبر برنامج الفيديو كونفرانس  مجموعات على شكلبعد المشاركة في ورشة عمل 
ليس لديهم خبرة سابقة أربعة معلمين تربية خاصة في المملكة العربية السعودية  شارك في هذه الدراسة  الربط عبر اإلنترنت.

عبر برنامج سكايب متبوعة  شكل مجموعاتعلى تلقى المعلمون ثالث ساعات من التدريب   تقييم السلوك الوظيفي.في 
تشري النتائج إلى إتقان األربعة   ومواد القراءة.لعب األدوار والنمذجة المرئية وكان التدريب يتضمن   بالتغذية المرتدة الفردية.

 2015حقوق الطبع   .حاالتبينما أتقن مشارك واحد منهم فقط المهارات في األربع في حالتين على األقل للمهارات مشاركين 
 جون ويلي وأبناؤه المحدودة.

وهو يعتبر أفضل ممارسة تحليلية للسلوك دعم السلوك إن تنفيذ تقييم السلوك الوظيفي قبل تصميم خطط 
 .U.S.C. 1400 et seq 20إلزامي بموجب القانون االتحادي )قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات، 

لطريقة جمع البيانات والمواقف التي يتم إجراء المالحظات عليها، ثمة ووفقا   (.1997وتعديالته، ، 1975
إلجراء تقييم سلوك وظيفي كامل، وهي التقييمات غير المباشرة والتقييمات المباشرة ثالثة مداخل تستخدم 

                                                           
*
، 90032محرك جامعة الوالية، لوس أنجيلوس، كاليفورنيا  5151على:  جنيفر سايمون، التربية الخاصة واإلرشاد، كلية تشارتر للتربية، المراسلة  
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(FA; Iwata, Kahng, Wallace & Lindberg, 2000a; O’Neill Horner, Albin, Storey, & 
Sprague, 1997) مع استعراض السجالت والمقابالت الشخصية .  تشمل التقييمات غير المباشرة

المالحظة المباشرة للسلوك وتشمل التقييمات المباشرة   على دراية بالسلوك الخاضع للدراسة.األشخاص 
 وفي التحليل  يظهر فيها هذا السلوك. عادة ما في البيئة الطبيعية التيالمستهدف، ويفضل أن يكون ذلك 

يتم التعامل بشكل مباشر مع المتغيرات المرتبطة تنظيما ودقة، الذي هو المدخل األكثر الوظيفي القياسي، 
تلك المتغيرات على السلوك المقدمات والتوابع( وذلك الختبار آثار بالسلوكيات اإلشكالية المستهدفة )أي 

 ,Carr, LeBlanc, & Loveالسلوك )اإلشكالي ولمعرفة ما إذا كان من الممكن تحديد وظيفة أو وظائف 
2009; Cooper et al., 2007)  . الثالثة وسائل للتقييم جميعهم، بدءا ويشمل التقييم السلوكي الوظيفي

بشكل وحتى اختبار هذه الفروض التقييم غير المباشر والمالحظات المباشرة من تكوين الفروض بناء على 
 الوظيفي. التحليلمن أشكال 

أن أحد حدود التحليل الوظيفي هو ضرورة وجود تدريب مكثف وخبرة سريرية لتنفيذه اقترح بعض الخبراء 
(Durand & Crimmins, 1988 ولكن الدراسات توضح أنه من الممكن التدريب على تنفيذ إجراءات  .)

و ليس لديهم معرفة أو التحليل الوظيفي في فترة زمنية قصيرة لألشخاص الذين لديهم معرفة أو خبرة ضئيلة أ
)مثال على ويتم التدريب على ذلك إما وجها لوجه   خبرة على اإلطالق في مجال التقييم السلوكي الوظيفي.

من خالل التدريب عن بعد أو التدريب ذلك من خالل ورش العمل والتدريب الفردي ولعب األدوار( أو 
 ,Frieder, Peterson, Woodwardو كونفرانس )كما في حالة تقديم محتوى مشابه عبر الفيدي االفتراضي

Crane, & Garner, 2009; Machalicek et al., 2010)  . ويعتبر التدريب وجها لوجه أكثر تقليديا
 ;Erbas, Tekin-Iftar, & Yucesoy, 2006حيث يتواجد كل من المدرب والمتدرب في موقع التدريب )

Iwata et al., 2000b; Moore et al., 2002; Moore & Fisher, 2007; Wallace, Doney, 
Mintiz-Resudek, & Tarbox, 2004.) 

عندما يتوفر الخبراء في مجال التحليل الوظيفي والمدربين في قابال للتطبيق ويعتبر المدخل التقليدي خيارا 
تقديم الخدمة حقيقية في أما نقص الخبراء في مجال التحليل الوظيفي فيعد عقبة   نفس المنطقة الجغرافية.

وغالبا ما يتواجد الخبراء في المناطق الحضرية في حين يتواجد الكثيرون ممن الفعالة على مستوى العالم، 
أخرى  عوائق وقد توجد(.  Graeff-Martins et al., 2008يحتاجون إلى التدريب في المناطق الريفية )

والتكاليف العالية للسفر ووقت استشارة الخبير مثل تكرار ومدة االتصال غير الكافية  اإلرشادعند الحاجة إلى 
 ,Gibson, Pennington)وعدم القدرة على الحصول على الدعم عند الطلب في مواقف األزمات 
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Stenhoff, & Hopper, 2010 ،ومن بينهم ذوي المشكالت السلوكية،  الطالبفإن (.  ونتيجة لذلك
أو ربما يتم التدخل المالئم القائم على الوظيفة  ربما ال يحصلون علىاضطراب طيف التوحد،  ذوي الطالب

ومثال على ذلك، ففي المملكة (.  Mercier et al., 2008تقييمهم ومعالجتهم على يد أفراد غير مؤهلين )
من قبل المجلس كان هناك فقط خمسة محللون سلوكيون معتمدون العربية السعودية وقت إجراء هذه الدراسة، 

ثنان محللون سلوكيون مساعدون معتمدون من قبل يتحدثون اللغة العربية كلغة أم)إثنان منهم فقط  ( وا 
اإلدارة مربع ) ميل 770،000تقريبية قدرها  على مساحةمليون  27تعداد يصل إلى حوالي المجلس لخدمة 

ويقيم الخمسة محللون في منطقة جغرافية واحدة صغيرة وهي جدة   .(2011والمعلومات، المركزية لإلحصاء 
 على الساحل الغربي للبالد على البحر األحمر.الواقعة 

 التقنيات المتقدمة )مثل الفيديو كونفرانس( بديال واعدا لتوفير التدريب واإلرشاد وجها لوجهيعتبر استخدام 
(Boisvert, Lang, Andrianopoulos, & Boscardin, 2010; Gibson et al., 2010.)  

وتتضمن تقنية الفيديو كونفرانس استخدام تكنولوجيا االتصاالت )مثل اإلنترنت وكاميرا الويب والبرمجيات( 
وهناك (.  Dudding, 2009لتقديم اإلرشاد والتقييم والتدريب المهني لألماكن البعيدة في وقت حقيقي )

 ,Barretto, Wacker, Harding, Leeالطب عن بعد ) أخرى لمصطلح الفيديو كونفرانس منهامسميات 
& Berg, 2006 ،) و( المؤتمرات عن بعدGibson et al., 2010; Machalicek et al., 2009) ،

  (.Dudding, 2009والممارسة عن بعد )(، Machalicek et al., 2009والمؤتمرات المرئية عن بعد )
للتدريب على التنفيذ الصحيح للتحليل الوظيفي وسجلت الدراسات االستخدام الناجح للفيديو كونفرانس 

(Frieder et al., 2009; Machalicek et al., 2010 ونحن نهدف في هذه الدراسة إلى  .) تقييم فعالية
ربين في الواليات المتحدة التحليل الوظيفي من المدفي تدريب العاملين على إجراءات الفيديو كونفرانس 

 األمريكية إلى الممارسين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

 الطريقة

 تحديد المشاركين وخصائصهم

شارك في هذه الدراسة أربعة معلمين تربية خاصة وطالب واحد من ذوي اضطراب طيف التوحد الذي أظهر 
)في الثقافة   الطالب ذكر أيضا.ممثل دور و ور تحديات سلوكية.  وكان األربعة مشاركين جميعهم ذك

اإلسالمية ال يجوز الجمع بين الذكور واإلناث في السياقات االجتماعية مثل التدريب على تنفيذ اإلجراءات 
وتم تعيين   من الجنسين(. والممثلين السلوكية بسبب االتصال الجسدي المحتمل حدوثه بين المتدربين
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وكان جميع   المشاركين من إحدى المدارس الخاصة للتربية الخاصة في جدة بالمملكة العربية السعودية.
( ولم يتلق المعلمون المشاركون من قبل أي تدريب رسمي 1)  .أمالمشاركين يتحدثون اللغة العربية كلغة 

( وليس لديهم خبرة سابقة في طريقة التحليل 2)على التحليل السلوكي التطبيقي أو التقييم السلوكي الوظيفي 
 ( وتم الحصول على موافقتهم على المشاركة في هذه الدراسة.3الوظيفي )

أشهر في العمل  8سنوات و 5خاصة ولديه خبرة ليسانس آداب تربية خالد معلم تربية خاصة حاصل على 
وسامي معلم تربية خاصة في عامه الرابع األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد واالضطرابات المتعلقة به.  مع 

سنوات خبرة في العمل مع األفراد  9في علم النفس ولديه  الليسانسبالكلية وعلى وشك الحصول على درجة 
لديه خبرة و حاصل على ليسانس آداب تربية خاصة ذوي اضطراب طيف التوحد.  وعمر معلم تربية خاصة 

أشهر في العمل مع األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد واالضطرابات المتعلقة به.  وعزيز  8سنوات و 8
ولديه خبرة عام واحد في العمل مع األفراد ذوي اضطراب على بكالوريوس حاسب آلي  حاصلمساعد معلم 
 طيف التوحد.

ضطراب طيف التوحد.  وهو ذكر في الثانية وشارك في مرحلة التعميم لهذه الدراسة طالب واحد من ذوي ا
عشر من العمر تم تشخيصه باضطراب طيف التوحد على يد ممارس مستقل غير مرتبط بهذا المشروع.  

وضرب الطاولة باليد والتحق الطفل بمدرسة للتربية الخاصة وأظهر تحديات سلوكية )مثل الصراخ والبكاء 
 وضرب اآلخرين باليد(.

 واإلجراءاتالتصميم التجريبي 

لتقييم آثار بين المعلمين مع تصميم ضمني متعدد العناصر استخدام تصميم الخطوط القاعدية المتعددة تم 
على اكتساب المعلمين لطريقة التحليل عبر الفيديو كونفرانس  على شكل مجموعات التدريب االفتراضي

التجاهل، االنتباه، اللعب، الطلب(.  وتم استخدام تصميم العناصر  حاالتفي  : الوظيفي )على سبيل المثال
 التحليل الوظيفي. حاالتالمتعددة للتحكم في مختلف 

 السياق

وكان الموقع   لوس أنجيلوس بالواليات المتحدة األمريكية.جامعة والية كاليفورنيا كان الموقع المضيف هو 
لنقل المعلومات الصوتية والمرئية بين المضيف مجهزا بجهاز البتوب متصل باإلنترنت وكاميرا ويب 
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وباإلضافة إلى ذلك،   لنقل المعلومات الصوتية من الموقع المضيف إلى الموقع البعيد.الموقعين وميكروفون 
 للعرض التقديمي.تم استخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت 

التي تقدم دعما للطالب ذوي اضطراب طيف التوحد الموجودة كان الموقع البعيد هو مدرسة التربية الخاصة 
وتم تجهيز غرفة مؤتمرات بالموقع البعيد بجهاز البتوب متصل   في جدة بالمملكة العربية السعودية.

باإلنترنت وكاميرا ويب لنقل المعلومات الصوتية والمرئية بين الموقعين وميكروفون لنقل المعلومات الصوتية 
جهاز عرض الوسائط المتعددة من الموقع البعيد إلى الموقع المضيف.  وباإلضافة إلى ذلك، تم استخدام 

 م صورة أكبر للموقع المضيف.لتقدي

ببرنامج الفيديو كونفرانس الحر لسطح المكتب )سكايب( تم توصيل الموقع المضيف والموقع البعيد افتراضيا 
استخدم الباحث برنامج و   لنقل االتصال الصوتي والمرئي في االتجاهين في زمن حقيقي عبر اإلنترنت.

وكانت المسافة التقريبية بين   ليم والتدريب والتغذية المرتدة.خالل جميع مراحل الدراسة لتقديم التعسكايب 
 ميل. 8333الموقع المضيف والموقع البعيد هي 

 المتغيرات التابعة

 حالةفي كل لتسجيل النسبة المئوية لالستجابات الصحيحة استخدام جداول البيانات بالورقة والقلم تم 
تم  حالةناء على كل بو   )التجاهل، اللعب، االنتباه، الطلب( في جميع المراحل وبين المعلمين المشاركين.

باإلضافة إلى إعطاء درجات للتنفيذ ها المشارك، تيلق بالسلوكيات التي ينبغي أن يؤ فيما يتعمهمة تطوير 
فكانت االستجابة الصحيحة تحصل على درجة   .ثواني 10كل  التنفيذالصحيح لإلجراءات وأخطاء السهو و 

.  ثواني 10كل جلسة على وكان يتم تقسيم أما االستجابة غير الصحيحة فتحصل على درجة صفر.   1
في بحساب مجموع العدد اإلجمالي لالستجابات الصحيحة ويتم حساب النسبة المئوية لالستجابات الصحيحة 

.  وتم تسجيل جميع الجلسات 100جابات ثم ضرب الناتج في مقسوما على العدد الكلي لالست حالةكل 
 بالصوت والصورة وحساب الدرجات الحقا من قبل المؤلف األول.

 حالة التجاهل

خالل حالة التجاهل، تم جمع البيانات عن الممارسة الصحيحة للحالة من قبل المعلمين المشاركين وتتمثل 
وعند   منع الوصول إلى المواد الترفيهية.خالل الجلسة و  للممثل / الطالبتجاهل السلوك المستهدف في 

كان التعزيز التلقائي ما إذا ظهار إل الوحدةحالة استخدام حالة التجاهل أو  عادة إجراء التحليل الوظيفي، يتم
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ألن وليس الوحدة  فقط .  وبالنسبة لهذه الدراسة، تم استخدام حالة التجاهلأم ال يبقي على التحديات السلوكية
حيث ال يمكن أن  التدريب كان يستهدف المعلمين الذين يقدمون الدعم بمفردهم في سياقات الحجرة الدراسية

بسهولة المتاحة المواد الترفيهية المنع المشروط من الوصول إلى  تم استخداميكون الطالب بمفرده.  وبالمثل، 
ن لحالة التجاهل نظرا لطبيعة بيئة الحجرة الدراسية ألقرب ما يكو لزيادة التحكم في البيئة  في الحجرة الدراسية

 التي عادة ما تكون مشغولة.

 حالة االنتباه

الممارسة الصحيحة للحالة من قبل المعلمين المشاركين وتتمثل في  لة االنتباه، تم جمع البيانات عنخالل حا
تؤذي نفسك"(، وتجاهل االستياء المشروط بعد حدوث السلوك المستهدف )على سبيل المثال:  "سوف 

 السلوكيات المالئمة، وتجاهل السلوكيات اإلشكالية غير المستهدفة.

 حالة اللعب

خالل حالة اللعب، تم جمع البيانات عن الممارسة الصحيحة للحالة من قبل المعلمين المشاركين وتتمثل في 
كل مرة  ثواني، وسحب االنتباه لمدة خمس ثانيةكل ثالثين االنتباه غير المشروط  من ثوانيعشر  إعطاء

 ، وتجاهل السلوكيات غير المالئمة.مطالبإعطاء يحدث فيها السلوك المستهدف، وعدم 

 حالة الطلب

 خالل حالة الطلب، تم جمع البيانات عن الممارسة الصحيحة للحالة من قبل المعلمين المشاركين وتتمثل في
همة إذا لم يقم الطالب بأداء المهمة، والتوجيه البدني للطالب ألداء ، ونمذجة المتقديم المطالب التعليمية

 بحدوث السلوك المستهدف، والثناء على إنجاز المهمة. مشروطاسحب المهمة المهمة، و 

 الخط القاعدي

من الدراسة  قسم الطرقتم إعطاء كل معلم مشارك نسخة مترجمة إلى اللغة العربية من الخط القاعدي، خالل 
لمراجعته Iwata, Dorsey, Slifer, Bauman and Richman (1982/1994 )المؤثرة التي قام بها 

الخطوات التي على المشاركين  للتحليل الوظيفي.  ويصف قسم الطرققبل يوم واحد من تنفيذ األربع حاالت 
تم تدريب المعلمين اد المترجمة، وبعد مراجعة المو   اتباعها لتطبيق كل حالة من حاالت التحليل الوظيفي.

المشاركين على التصرف كمعالج ينفذ الخطوات التي قرأها:  إجراء حاالت التجاهل واالنتباه واللعب والطلب 
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قام إثنان من المشاركين، وإلقامة عالقات أفضل بين المتغريات المستقلة والتابعة،   الطالب. ممثل دور مع
ثنان من األربع حاالت )التجاهل واالنتباه واللعب والطلب(، في حين قام اإل بتنفيذ مجموعةوهما خالد وعمر، 

تنفيذ مجموعتين من األربع حاالت.  وكانت كل حالة تستمر لمدة خمس اآلخران، وهما عزيز وسامي، ب
 دقائق.

دور الطالب لديه خبرة عشر سنوات في العمل مع الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد، وكان  وكان ممثل
واستخدم ممثل دور الطالب   لعب دور الطالب الذي يؤتي سلوكيات إيذاء الذات )ضرب الجسم(.ي

المخطوطات إلظهار سلوك إيذاء الذات، والسلوكيات األخرى غير المستهدفة )مثل الصراخ وضرب الطاولة 
اه والتجاهل، واتباع بلطف أثناء حاالت االنتبالجلوس والسلوكيات المالئمة )مثل باليد وضرب اآلخرين باليد( 

وكان الممثل يستخدم   (.الضبطالتعليمات عن حالة الطلب، واللعب بشكل مالئم باأللعاب أثناء حاالت 
 إلظهار سلوك محدد واستجابات معينة للمعلم المشارك في أوقات محددة.المخطوطات 

 التدريب

وتسعة عشر معلم في غرفة المؤتمرات مع أربعة معلمين مشاركين  على شكل مجموعاتتم تنفيذ ورشة العمل 
  التدريب ثالث ساعات تقريبا عبر الفيديو كونفرانس.من نفس مدرسة التربية الخاصة.  واستمر إضافي 

وغطى التدريب موضوع التقييم السلوكي الوظيفي مع التركيز على التحليل الوظيفي )في حاالت التجاهل 
تم أوال تعريف وظائف السلوكيات اإلشكالية، ثم تقديم وصف وأسباب لكل حالة عب والطلب(.  واالنتباه والل

مع الشرح المرئي.  وبعد ذلك تم تدريب جميع الحضور )ومن بينهم األربعة معلمين المشاركين في الدراسة( 
أجاب المدرب على على التبديل بين لعب دور الطالب ودور المعالج لألربع حاالت.  وبعد لعب األدوار، 

وتم تقديم التدريب في نهاية اليوم المدرسي )أي من الساعة األسئلة المتعلقة بالحاالت وكيفية تنفيذها.  
 (.3:00بتوقيت جرينتش + الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا 

 يم ما بعد التدريبالتقو 

لتقييم ما إذا تم إجراء التحليالت بالمحاكاة مطابقة للتحليالت في الخط القاعدي، وذلك بعد انتهاء التدريب، 
للتحليل الوظيفي.  قد تعلموا كيفية تنفيذ حاالت التجاهل واالنتباه واللعب والطلب كان المعلمون المشاركون 

لتجاهل واالنتباه واللعب والطلب )أي التنفيذ حاالت ايبلغ المعلم المشارك مستوى اإلتقان في تنفيذ وعندما 
جميعهم مع طالب في غرفة إجراء األربع حاالت لكافة الحاالت(، كان يطلب منه % 90الصحيح بنسبة 
وعندما ال يلبي المعلم المشارك معايير اإلتقان   راجع النصوص الالحقة(.مرحلة التعميم )العالج خالل 
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لتدريبه كان يتم استخدام إجراء التغذية المرتدة الفردية % لكافة الحاالت(، 90ل من )نسبة التنفيذ الصحيح أق
 حتى يلبي تنفيذه لإلجراءات معايير اإلتقان لكل حالة.

 

 التغذية المرتدة الفردية

بعد مرحلة التقويم ما بعد التدريب بيومين على األقل عند فشل المشارك في إجراء تم تقديم هذه المرحلة 
كان المدرب يعطي %.  وخالل مرحلة التغذية المرتدة الفردية، 90التحليل بالمحاكاة بنسبة دقة تزيد عن 

الطالب بدنيا "تأكد من أنك توجه   عن أداء المشارك بالتحديد )على سبيل المثال:التغذية المرتدة اللفظية 
التنفيذ الصحيح، ، ويراجع خطوات إلنجاز المهمة إذا لم يستجب للنموذج ولم يؤت السلوك المستهدف"(،

وبعد إعطاء التغذية المرتدة، كان يتم إجراء التحليالت ويشغل نمذجة مرئية للتنفيذ الصحيح للحالة.  
ولتقييم اكتساب التنفيذ ة تقريبا لكل مشارك.  واستمرت هذه المرحلة لمدة ثالثون دقيقبالمحاكاة مرة أخرى.  

فإذا فشل المشارك في إتقان المهارات، الصحيح للتحليل الوظيفي، تم إجراء جلسة واحدة إضافية لكل حالة.  
 كان يعتبر غير متقن وال يتم جمع بيانات التعميم.  ومن ثم يتم إنهاء المشاركة في الدراسة.

 مرحلة التعميم

تمكن واحد من األربعة مشاركين من الوصول إلى مستوى اإلتقان وتم إدخاله مرحلة التعميم بعد خمسة أيام 
تم إجراء التحليالت المتطابقة المشابهة للتحليالت من مرحلة التغذية المرتدة الفردية.  وخالل هذه المرحلة، 

على طالب مشارك قد عمم المهارات المتعلمة لبحث ما إذا كان ال في الخط القاعدي والتقويم ما بعد التدريب
من ذوي اضطراب طيف التوحد الذي أظهر معدالت عالية من السلوكيات اإلشكالية )أي الصراخ والبكاء 
وضرب الطاولة باليد وضرب اآلخرين باليد( والتي كانت مختلفة عن السلوكيات اإلشكالية التي أظهرها ممثل 

 م يتم إعطاء تغذية مرتدة أو تدريب إضافي في هذه المرحلة.ول  دور الطالب أثناء التدريب.

 الثبات

وتم   % من الجلسات في كل المراحل وعلى جميع المشاركين.30-25في  الفاحصينبين  التوافقتم إجراء 
متتالية ومقارنة  ثوانيكل كتلة على حدة حيث تم تقسيم الجلسة إلى عشر بطريقة  حساب نسبة التوافق

% 87% بالنسبة لعمر و97% بالنسبة لخالد و90سجالت الفاحصين.  وكانت نسبة التوافق بين الفاحصين 
 %( على التوالي.100-74 المدى% بالنسبة لسامي، )92بالنسبة لعزيز و
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 صحة االختبار من الناحية االجتماعية

بعد التدريب مباشرة، تم إجراء قياس صحة االختبار من الناحية االجتماعية على األربعة معلمين المشاركين 
للتدريب عبر الفيديو كونفرانس.  واشتمل هذا القياس على استبيان تقرير ذاتي من ستة لتقييم مدى تقبلهم 

اركين بكتابة التعليقات أو التغذية المرتدة.  متبوعا بقسم التعليقات الذي سمح للمشبنود باستخدام مقياس ليكرت 
 موافق بشدة. 5غير موافق بشدة إلى  1 على كل بند على مقياس يتراوح بين المشاركون يعلقونوكان 

 النتائج

تلبية جميع المشاركين لمستويات معايير التنفيذ الصحيح للتحليل الوظيفي في حالتين على أظهرت النتائج 
ي( درجة اإلتقان في حاالت )التجاهل واالنتباه واللعب والطلب(.  وأظهر مشارك واحد )ساماألقل من األربع 

األربع حاالت ودخل في مرحلة التعميم وقام بتنفيذ طريقة التحليل الوظيفي مع طالب من ذوي اضطراب 
شريط المظلل ذ الصحيح لطريقة التحليل الوظيفي، حيث يمثل النتائج التنفي 1ويوضح الشكل   طيف التوحد.

 % أو أعلى( لكل حالة.90مستوى اإلتقان )

في  %90خالد أعلى من ل الدقة بالنسبة كانت درجةوكما يوضح الشكل، فخالل مرحلة الخط القاعدي، 
ثالث % في معيار الدقة في 90سجل ولكن بعد التدريب على شكل مجموعات، حالتي التجاهل واالنتباه، 

%، وجلسة االنتباه بنسبة 100بنسبة دقة التجاهل  جلسةأي أنه نفذ التجاهل واالنتباه واللعب.  حاالت وهي 
وبعد الدخول في مرحلة %.  65%، وجلسة الطلب بنسبة دقة 94%، وجلسة اللعب بنسبة دقة 93دقة 

فعلها في جلسة  والحصول على التغذية المرتدة الفردية المحددة عن األخطاء التيالتغذية المرتدة الفردية 
معايير مستوى اإلتقان لجلسة تلبيته  عدم %.  وعلى الرغم من73الطلب، فإنه نفذ جلسة الطلب بنسبة دقة 

 ريبية.أظهر تحسنا ثابتا في المراحل التدالطلب، فإنه 

وصل عمر إلى مستوى اإلتقان في حالة التجاهل فقط، ولكن بعد مرحلة تدريب وخالل الخط القاعدي، 
ة، فإنه أظهر تحسنا في األربع حاالت ووصل إلى مستوى اإلتقان في جلستين، التجاهل واالنتباه المجموع

% في كل منهما.  وخالل مرحلة التغذية المرتدة الفردية، وبينما لم 100حيث وصل إلى نسبة دقة قدرها 
 مستويات اإلتقان لحالتين، أظهر تحسنا ثابتا في الجلستين. تحقيقيتمكن من 

ووصل عزيز إلى مستوى اإلتقان في حالة التجاهل وفي جلسة من جلسات اللعب خالل مرحلة الخط 
في تنفيذ جسلة من جلسات التجاهل القاعدي.  وبعد مرحلة تدريب المجموعة، فإنه وصل إلى مستوى اإلتقان 
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 تحقيقشل في %، ولكنه ف97%، وفي جلسة من جلسات االنتباه بنسبة دقة قدرها 100بنسبة دقة قدرها 
%، وفي جلسة الطلب حيث بلغت نسبة الدقة 66حيث بلغت نسبة الدقة مستويات اإلتقان في جلسة اللعب 

الحصول على التغذية المرتدة )أي مرحلة التغذية المرتدة الفردية( فيما يتعلق باألخطاء التي وبعد   %.56
وجلسات الطلب بنسبة % 80ة دقة قدرها حدثت منه في الجلستين، فإنه تمكن من تنفيذ جلسة اللعب بنسب

 مستوى اإلتقان، ولكنه يظهر تحسنا في جلستي اللعب والطلب. تحقيق%، وفشل في 70دقة قدرها 

 
اللوحة األولى(، وعمر :  النسبة المئوية لالستجابات الصحيحة خالل تنفيذ التحليل الوظيفي لخالد )1الشكل 

إلى الخط القاعدي،  BLوتشير الرموز   الثالثة(، وسامي )اللوحة الرابعة(.)اللوحة الثانية(، وعزيز )اللوحة 
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P-T Eval.  ،التقويم ما بعد التدريبIndi. F.  ،التغذية المرتدة الفرديةGen. Probe  ،مرحلة التعميم
ة، حالة الدائرة المغلقة، حالة التجاهل، المربع، حالة االنتباه، المستطيل، اللعب )الضبط(، الماسة المفتوح

 الطلب

مستوى اإلتقان في أي من األربع حاالت خالل الخط القاعدي، ولكنه أظهر  تحقيقولم يتمكن سامي من 
مستويات إتقان في ثالث من األربع حاالت بعد التدريب على شكل مجموعات وكان يحتاج إلى التغذية 

%، وجلسة االنتباه بنسبة 97درها المرتدة في جلسة الطلب.  وتمكن من إجراء جلسة التجاهل بنسبة دقة ق
وبعد %.  88%، وجلسة الطلب بنسبة دقة قدرها 92%، وجلسة اللعب بنسبة دقة قدرها 100دقة قدرها 

ودخل سامي فقط   %.97الفردية، فإنه تمكن من تنفيذ جلسة الطلب بنسبة دقة قدرها مرحلة التغذية المرتدة 
ة من حاالت التحليل الوظيفي مع طالب من ذوي اضطراب مرحلة التعميم حيث قام بتنفيذ مجموعة واحد

والبكاء وضرب الطاولة باليد وضرب اآلخرين نوبات الغضب، وتشمل الصراخ طيف التوحد الذي أظهر 
)سامي( من تنفيذ حاالت التجاهل واالنتباه واللعب بمستويات  2وخالل مرحلة التعميم، تمكن المشارك باليد.  

% )الشكل 18% على التوالي.  ولكنه نفذ حالة الطلب بنسبة دقة قدرها 93%، 93%، 100إتقان قدرها 
محلل سلوكي معتمد وتم إجراء هذه المرحلة بعد أسبوعين من مرحلة التغذية المرتدة تحت إشراف (.  1

 متواجد شخصيا بالمدرسة.

 صحة االختبار من الناحية االجتماعية

البيانات من قياس صحة االختبار من الناحية االجتماعية المطبق على األربعة معلمين  1يوضح الجدول 
 1.25وكان متوسط الدرجات لجميع المشاركين في الستة بنود يتراوح بين المشاركين بعد التدريب مباشرة.  

 4.0، 4.25، 4.0د بدرجات هو األعلى بين الستة بنو  5، 4، 2.  وكان متوسط الدرجات للبنود 4.25إلى 
رضاؤهم عن المهارات التي تعلموها واستعدادهم للمشاركة في التدريب المستقبلي  يدل علىمما على التوالي، 

عبر الفيديو كونفرانس، واستعدادهم لتوصية زمالئهم اآلخرين بحضور التدريب عبر الفيديو كونفرانس.  وكان 
الصعوبات الفنية التي على التوالي، مما يدل على  2.75، 3.5، 1.25هو  6، 3، 1متوسط الدرجات للبنود 

سرعة اإلنترنت أو الصوت( والفرصة المحدودة للتدريب على  المشاركون )على سبيل المثال:  ضعفواجهها 
وفي الجزء األخير من المسح، أعطى إثنان من المشاركين تغذية مرتدة التدخالت لألفراد ذوي اإلعاقات.  

أوضح أحد المشاركين أن التواصل سوف يكون أسهل مع وجود المدرب بنفسه.  مفتوحة.  فلقد ذات نهاية 
 وأوضح مشارك آخر أن ضعف التوصيل باإلنترنت كان يؤثر على العرض وتدفق المعلومات به.
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 :  استبيان صحة االختبار من الناحية االجتماعية1الجدول 

متوسط  سامي عمر عزيز خالد البند
 الدرجات

1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 

لم أواجه أي صعوبات فنية في الفيديو كونفرانس )مثل ضعف سرعة 
 اإلنترنت أو الصوت(.

تعلمت مهارات سوف تفيدني )مثل وظائف السلوك سىء التوافق( في 
 العمل مع طالبي.

جراء قابلة للتطبيق الفيديو كونفرانس طريقة  لتعلم كيفية تنفيذ وا 
 اإلعاقات.التدخالت لألفراد ذوي 

 سوف أشارك في التدريب بالفيديو كونفرانس في المستقبل.
 سوف أوصي بالفيديو كونفرانس لزمالئي.

2.0 
 
5.0 
 
4.0 
 
5.0 
4.0 

1.0 
 
3.0 
 
1.0 
 
3.0 
3.0 

1.0 
 
4.0 
 
5.0 
 
5.0 
5.0 

1.0 
 
4.0 
 
4.0 
 
4.0 
4.0 

1.25 
 
4.0 
 
3.5 
 
4.25 
4.0 

 
 مناقشة

 .Iwata et al. (2000a) ،Wallace et alتدعم مخرجات هذه الدراسة الخالصات التي سجلها 
(2004) ،Moore et al. (2002) ،Moore & Fisher (2007)  التي تبين أن المتدربين بإمكانهم

اسات وتتوسع الدراسة الحالية مقارنة بالدر   اكتساب المهارات إلجراء التحليل الوظيفي بأقل تدريب ممكن.
السابقة من خالل بحث التدريب عبر التكنولوجيا العابرة للقارات والثقافات.  ففي هذه الدراسة، وبعد جلسة 

استطاع جميع المشاركين اكتساب تدريب واحدة فقط على شكل مجموعات وجلسة تغذية مرتدة فردية واحدة، 
في المهارات المطلوبة إلجراء التحليل ق أحدهما اإلتقان في المهارات وحق بعض المهارات نحو اإلتقان

وتم استخدام طريقة الفيديو كونفرانس بفاعلية في التدريب واإلشراف على االستراتيجيات القائمة الوظيفي.  
 ,Barretto et al., 2006; Frieder et al., 2009; Machalicek et al., 2009على األبحاث )

Machalicek et al., 2010.)   على غالبية المكاسب خالل مرحلة التعميم على الثالث وتم الحفاظ
معايير اإلتقان في كافة  تحقيقحاالت عندما قام المشارك الثاني، وهو المشارك الوحيد الذي استطاع 
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اإلجراءات التي تم التدريب عليها، بتنفيذ التحليل الوظيفي مع طالب من ذوي اضطراب طيف التوحد الذي 
 أظهر تحديات سلوكية.

في التنفيذ بطريقة صحيحة لبعض الحاالت هي تعتبر الصعوبات التي واجهها ثالثة من األربعة مشاركين و 
 ;Iwata et al., 2000bوتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة )مسألة حرجة وأحد حدود النتائج.  

Moore et al., 2002; Moore & Fisher, 2007; Machalicek et al., 2010; Wallace et 
al., 2004 ) معايير مستوى اإلتقان في كافة الحاالت في انتهاء التدريب لثالثة من المشاركين قبل تحقيق

 المستهدفة نظرا ألنه قد تم إجراء الدراسة في نهاية العام المدرسي.

ولم يحقق ثالثة (.  1وجد المشاركون الصعوبة القصوى في تعلم اإلجراءات لحالتي الطلب واللعب )الجدول 
من األربعة مشاركين مستويات اإلتقان بعد مرحلة التغذية المرتدة الفردية، ولم يتمكن المشارك الرابع من 
إظهار المهارة خالل مرحلة التعميم.  وقد تكون حالة الطلب هي األكثر تعقيدا للقائم بعملية التنفيذ، حيث 

على أداء المهام ويطلب منه استخدام تسلسل هرمي من  يالمتلقتدريب يتطلب األمر منه على وجه التحديد 
نتائجا  Erbas et al. (2006)وسجل   .المتلقيإجراءات التحفيز من األقل إلى األعلى بناء على استجابة 

حيث واجه المشاركون صعوبات وكانت لهم أخطاء أكثر عند تنفيذ حاالت الطلب بالتحديد مقارنة مماثلة 
(.  Iwata et al., 2006b; Machalicek et al., 2010; Wallace et al., 2004بالحاالت األخرى )

فإن طبيعة المشكالت السلوكية )مثل نويات الغضب التي تشمل الصراخ والبكاء وباإلضافة إلى ذلك، 
السلوك اإلشكالي المستهدف )وهو ضرب وضرب الطاولة وضرب اآلخرين( للطالب كانت مختلفة عن طبيعة 

 ثل دور الطالب خالل مرحلة الخط القاعدي ومرحلة ما بعد التدريب ومرحلة التغذية المرتدة.الذات( لمم

وفيما يتعلق بحالة اللعب، لم يحقق إثنان من المشاركين )وهما خالد وعزيز( مستويات اإلتقان لحالة اللعب.  
وبالنسبة لحالة اللعب، فإنه يطلب من القائم على التنفيذ إعطاء االهتمام غير المشروط وسحب االهتمام كل 

حظ أن إعطاء االهتمام غير المشروط كان ولو   المتلقي سلوكيات غير مالئمة. يحدثعندما عندما  ثانية 30
كان أحد ، Moore and Fisher (2007)وفي العمل الذي قام به يمثل تحديا لهذين المشاركين.  

لتحقيق مستوى اإلتقان في حالة اللعب.  وتتشابه نتائج هذه الدراسة المشاركين في حاجة إلى التغذية المرتدة 
أن بعض المشاركين يحققون مستويات اإلتقان بعد التدريب الجماعي  مع نتائج األبحاث السابقة التي توضح

 (.Wallace et al., 2004بينما يحتاج آخرون إلى التغذية المرتدة الفردية )مثل 
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وع التعلم دون أخطاء وتنولمخاطبة هذه القضية، فقد تشمل الخطوات التالية في تأسيس بروتوكوالت التدريب 
أكثر للتغذية المرتدة الفردية في حالتي الطلب واللعب بالتحديد لضمان  وفرص أكثر للسلوكيات المستهدفة

تنفيذ المتدربين لإلجراءات المعقدة والهامة مثل التحليل الوظيفي وتحقيق الطالقة وتنفيذ االستراتيجيات بشكل 
يجيات المتوفر مالئم وباألخص مع النقص في التوجيه أو اإلشراف المستمر في مجال استخدام هذه االسترات

 عبر مسافات بعيدة على أساس مستمر.

على عكس الدراسات السابقة، التي تقيم اكتساب حالتين )وهما االنتباه وتساهد هذه الدراسة بطرق عدة.  أوال، 
 ,.Iwata et al( أو ثالث حاالت )وهي االنتباه واللعب والطلب، Moore et al., 2002والطلب، 

2006b; Machalicek et al., 2010; Moore & Fisher, 2007; Wallace et al., 2004 )
اكتساب األربع حاالت )وهي التجاهل واالنتباه واللعب والطلب، للتحليل الوظيفي القياسي، تقيم هذه الدراسة 

أن ثالثة من وتوضح نتائج الدراسة الحالية   باستثناء حالة الوحدة، التي تم استبدالها بحالة التجاهل(.
بعد قراءة التعليمات الكتابية أثناء مرحلة الخط القاعدي كين قد اكتسبوا مهارات تنفيذ حالة التجاهل المشار 

 وحقق مشارك واحد المعايير بعد المشاركة في التدريب على شكل مجموعات.

وتساهم هذه الدراسة بطريقة أخرى من حيث التدريب على شكل مجموعات وعلى شكل فردي عبر الفيديو 
وقد يكون استخدام التكنولوجيا الفعالة من حيث التكلفة مفيدا للقائمين على مسافة جغرافية كبيرة.  كونفرانس 

 واإلرشادشكل منتظم للتدريب على التربية الخاصة الذين يعملون في مجاالت ال يتوفر بها المتخصصون ب
ففي العديد من دول الشرق األوسط )مثل مصر والجزائر والمغرب والسودان وغيرها(، ودول المستمرين.  

أمريكا الشمالية )مثل المكسيك والبرازيل واألرجنتين وغيرها( والدول األفريقية )مثل أنجوال ومالي ونيجيريا( 
عتمدون، فإن هذا النموذج لتقديم الخدمة قد يكون مفيدا بشكل كبير ليس محللون سلوكيون مالتي ال يتوفر بها 

نما أيضا في توفير الخدمات لألفراد الذين هم في أشد الحاجة فقط في تعزيز كفاءات المتخصصين  األوائل وا 
 إلى االستراتيجيات القائمة على البحث التي ال يوجد بها متخصصون في التدخالت.  وباإلضافة إلى ذلك،

في الموقع.  وإلجراءات متعلقة بالسالمة، فقد يكون الفيديو كونفرانس هو الخيار الوحيد للتدريب واإلرشاد 
وتعتبر مالي وسوريا وليبيا والعراق والصومال واليمن وتشاد وهايتي والنيجر وباكستان بعض الدول غير 

 (.2011اآلمنة في السفر إليها )وزارة الخارجية األمريكية، 

ففي الوقت الحالي، ال هذه الدراسة بشكل فريد في أنه تم تنفيذها من جميع األوجه باللغة العربية.   وتساهد
مليون  200توجد تدريبات مماثلة أجريت في دولة تتحدث اللغة العربية.  فاللغة العربية لغة يتحدثها أكثر من 

الممارسات لنشر التحليل السلوكي و لعمل الطريق وقد يمهد هذا ا  (.2014شخص )الموسوعة البريطانية، 
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ومن خالل استبيان صحة االختبار من الناحية   في هذه المنطقة من العالم. األخرى القائمة على البحث
مستوى قبول المشاركين لتلقي التدريب عبر الفيديو كونفرانس.  وكان هذا األمر على قدر االجتماعية تم تقييم 

ونظرا النقطاع التوصيل باإلنترنت لعدة مرات لحد األدنى من التكنولوجيا.  التعرف على أثر امن األهمية في 
وعلى الرغم من أن تكنولوجيا الفيديوكونفرانس قد تكون واعدة اإلحباط.  خالل التدريب، فقد واجه المتدربون 

را الدقيق وحل المشكالت تصبح أمو في توفير التدريب المتخصص للمشاركين عن بعد، إال أن التخطيط 
ونحن أبعد ما يكون عن فهم كيفية تدريب العاملين بفاعلية لدعم   صحة المعالجة.ضرورية للمحافظة على 

الطالب ذوي التحديات السلوكية باستخدام نموذج التدريب عن بعد، ولكن نتائج هذه الدراسة تظهر إمكانية 
 وأيضا أهمية الجهود المطورة لمن ليس لديهم موارد أخرى متاحة.

 وتقديرشكر 

فهد ويشكر المؤلفون ألطروحة الماجستير في التربية الخاصة.  جزئي كوفاء تم إجراء هذا المشروع البحثي 
 النمري والعاملين في مركز جدة للتوحد على مساهماتهم.

 المراجع


