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  بخالف محاولة التدريس والتعليم المنفصلة: تحليل السلوك التطبيقي

MARK W. STEEGE, F. CHARLES MACE  

  جامعة ميان الجنوبية

LORA PERRY, HAROLD LONGENCKER  

  مركز ميريميتنج لتطور ونمو الطفل

برامج تحليل السلوك  إياهانناقش مشكلة برامج التعليم الخاص الخاصة بمرض التوحد معتبرين 

الوحيد الذي يتم استخدامه  تحليل السلوك التطبيقي ABAعندما يكون تدخل ) ABA(التطبيقي 

وبشكل معتاد ألجزاء محدودة من اليوم ) DTT(هو التعليم من خالل المحاولة المنفصلة 

المميزات وعلى الرغم من أن التعليم من خالل المحاولة المنفصلة له العديد من . الدراسي

مهارات األطفال المعرفية واالجتماعية فإنه ليس مناسب لنطاق كبير من  لنوصي باستخدامه،

 لألطفال الذين يعانون من التوحد والدراسية ومهارات وقت الفراغ ومهارات الحياة الوظيفية

يم التعل. واالضطرابات ذات الصلة في حاجة إلى تطويرها وتعميمها على بيئات طبيعية متنوعة

من خالل المحاولة المنفصلة ال يناقش عالج السلوكيات التي تتداخل مع التعليم والتحصيل 

والتعميم واالحتفاظ بالمهارات التي يقدمها العديد من األطفال الذين يعانون من التوحد إلى 

لألطفال  ABA تحليل السلوك التطبيقي نحن نصف برنامج شامل لخدمات. المواقف التربوية

يعانون من التوحد ونناقش باختصار أشكال التدخل المتنوعة وتطبيقاتها وارتباطاتها الذين 

وفي وجهة نظرنا، فإن . لتحقيق تطور هائل وعريض في العديد من مجاالت المهارة المختلفة

السليمة تتكون من القياس المتعدد وطرق التدخل  ABAتحليل السلوك التطبيقي برامج 

  . شط لتحقيق أفضل النتائجالمستخدمة بشكل فردي ون

وعلى مدار العقد الماضي، كان هناك زيادة ملحوظة في عدد الطالب الذين تم تصنيفهم      

فعلى سبيل المثال،في والية ميان، . على أنهم يعانون من التوحد في الواليات المتحدة األمريكية



في عام  ١٥٨ت من التوحد قد زاد بشكل ثاب تصنيف التعليم الخاص للطالب الذين يعانون من

على مدار العقد السابق % ٨٠٠ويمثل زيادة تبلغ تقريبًا  ٢٠٠٤في عام  ١.٢٢٥إلى  ١٩٩٥

ومن خالل المقارنة، فإن السكان في عمر المدرسة في ميان ). ٢٠٠٥قسم التعليم في ميان، (

ب فإن برامج ومع العدد المتزايد للطال. أثناء نفس الفترة الزمنية% ٦قد انخفضوا بحوالي تقريبًا 

التعليم الخاص التي تعالج التوحد قد زادت والعديد منها يستخدم مناهج وطرق تحليل السلوك 

وعلى الرغم من برامج التعليم الخاص الشاملة القائمة على منهج تحليل ). ABA(التطبيقي 

ممارسين السلوك التطبيقي كانت نادرة منذ القليل من السنوات الماضية، فإن نتائج البرامج وال

مالحظات . الذين ادعوا تقديم منهجيات تحليل السلوك التطبيقي قد ظهرت في الوقت الحالي

العديد من هذه البرامج بواسطة المؤلفين توضح نتيجة واحدة متناسقة ومتفقة وهي على وجه 

هناك تنوع هائل وكبير في أنواع القياس والتدخل المستخدمة بين البرامج القائمة : الخصوص

  . المدرسة التي تقدم الدعم ويمكن اعتبارها برنامج تحليل السلوك التطبيقي في

العديد من برامج تحليل السلوك التطبيقي القائمة في المدرسة يبدو أنها محدودة في نطاقها     

والقليل نسبيًا من البرامج يقدم مجموعة كاملة من المنهجيات التي اتضح أنها فعالة مع الطالب 

مالحظة حديثة قام بها المؤلف األول . الذين يعانون من التوحد واضطرابات النمو ذات الصلة

لطالب في المرحلة الثالثة يعاني من التوحد تكون مفسرة لهذا التطبيق المحدود لمنهجيات تحليل 

الطالب تم تسكينه في فصل التعليم الخاص ذاتي االكتفاء والذي يتكون من . السلوك التطبيقي

برنامج التعليم . ستة طالب يعانون من التوحد ومعلم تعليم خاص واحد وأربع فنيين تربويين

الجدول اليومي كان موجود على . لخاص قد وصف على أنه فصل تحليل السلوك التطبيقيا

الحائط والذي ذكر بالترتيب الزمني المهام واألنشطة التي سوف يشترك فيها الطالب على مدار 

الشيء الذي كان أكثر أهمية بالنسبة للجدول كان الوقت البسيط الذي تم . اليوم الدراسي

 ٤٥هج تحليل السلوك التطبيقي والذي كان مقصور على جلسة واحدة تبلغ تخصيصه لتدخل من



االستفسار اإلضافي أوضح أن خطط التعليم المفرد . دقيقة في الصباح وجلسة أخرى بعد الظهر

قد سيطرت عليها األهداف التربوية التي ركزت على اكتساب المهارات الدراسية ) IEP(للطالب 

كات الحركية الهائلة واإلشارة إلى أجزاء الجسد، تصنيف األشياء تقليد الحر : مثال(األولية 

والعناصر، التصنيف المعبر والمستقبل لألحرف، األشكال، األرقام، األلوان وتوصيل الكلمات 

المنهجية التربوية المستخدمة لتعليم هذه المهام كانت التعليم ذو المحاولة ). بالعناصر واألشياء

  . يم ذو المحاولة المنفصلة تم تقديمه في صيغة متطورة وحديثةالتعل). DTT(المنفصلة 

وفي غالبية الوقت، فقد تكون من التعليم وجهًا لوجه مع الطالب الجالس على المنضدة أمام    

مالحظات الفصل الدراسي على مدار العديد من األيام الدراسية أكدت أن إجراءات . المعلم

دقيقة وتم تقديمها من  ٤٥ثناء جلستين كل جلسة تتكون من التعليم المنظمة تم استخدامها فقط أ

وعالوة على . خالل فني تربوي واحد فقط والذي تم تعيينه لتقديم برامج تحليل السلوك التطبيقي

ذلك، طريقة تحليل السلوك التطبيقي الوحيدة المستخدمة كانت التعليم ذو المحاولة المنفصلة 

ا عن أداء الطالب على مدار اليوم الدراسي تمت أثناء والمعلومات الوحيدة التي تم جمعه

  . الجلستين

أوًال، التعليم المكثف والمنظم كان مقصور على . هذه العملية مليئة بالمشاكل لعدة أسباب    

وهذا أقل من ما يوصى به . ساعة ونصف في اليوم أو تقريبًا سبع ساعات ونصف في األسبوع

 ,Howard, Sparkman, Cohen(مات التربوية ساعة من الخد ٤٠إلى  ٢٥وهو تقديم 

Green, Stanislaw, 2005 ،ثانيًا، وعلى الرغم من أن ). ٢٠٠١، مجلس البحث الوطني

التعليم باستخدام المحاولة المنفصلة يمكن أن يكون طريقة فعالة جدًا لتعليم مهارات خاصة، 

مهارات المساعدة : مثال(سلسلة فإنه ال يمكن استخدامه لتعليم االستجابات المتتالية أو المت

ثالثًا، طرق تحليل السلوك ). الذاتية ومهارات قضاء وقت الفراغ والترفيه والمهارات الوظيفية الخ

) ، تحليل المهمة مع تقديم التحفيز)الموقفي(التعليم الطارئ : مثال(التطبيقي التربوية األخرى 



رابعًا، إجراء التعليم . التوحد لم يتم استخدامها التي اتضح أنها فعالة مع األفراد الذين يعانون من

في نطاق ضيق من البيئات وطاقم العمل يقلل من احتمالية تعميم المهارات إلى مظاهر طبيعية 

تكون مفقودة على مدار اليوم ة خامسًا، الفرص العديد. لليوم الدراسي وبيئة المنزل والمجتمع

وفي النهاية، إجراءات التحليل السلوكي . ئات الطبيعيةالدراسي لتعليم وتعزيز المهارات في البي

والصورة لقياس وعالج وتسجيل السلوكيات المتداخلة مثل إيذاء الذات والعدوان ونوبات الغضب 

  . النمطية لم يتم استخدامها

هدف هذه المقالة هو تقديم تعريف لتحليل السلوك التطبيقي لتحديد مكونات خدمات تحليل     

فعالة والشاملة للطالب الذين يعانون من التوحد واالضطرابات ذات الصلة قي الالسلوك التطبي

ومناقشة نطاق عريض من إجراءات التدخل القائمة على تحليل السلوك التطبيقي التي اتضح 

  . أنها فعالة في تعليم وعالج الطالب الذين يعانون من التوحد

  ما هو تحليل السلوك التطبيقي؟ 

التطبيقي هو تكنولوجيا بعيدًا عن مجال المعرفة العلمي ويعرف بالتحليل تحليل السلوك     

إنه يحتوي على عملية التطبيق المنظم والسليم ألشكال التدخل بناء على المبادئ . السلوكي

التجريبية للسلوك لتطوير السلوكيات االجتماعية المفيدة وذات المعنى وتوضيح أن أشكال 

 ,Bar, Wolf, Risley(ولة عن التطور والتحسن في السلوك التدخل المستخدمة تكون مسئ

وعلى مدار . وببساطة فإن تحليل السلوك التطبيقي هو ممارسة تربوية سليمة ومناسبة). 1968

قد وثقت كفاءة تحليل السلوك التطبيقي في عام، آالف الدراسات البحثية المنشورة  ٥٠آخر 

ذوي األمراض العقلية والتوحد وٕاعاقات النمو  األطفال والبالغين(نطاق عريض من األفراد 

اآلباء، المعلمين، طاقم العمل، : مثال(واألفراد القائمين بالتدخل ) والتطور واضطرابات التعلم

المدارس، المنازل، المؤسسات، المنازل الجماعية، المستشفيات، : مثال(والبيئات ) المدراء



الدراسية، االجتماعية، سلوكيات : مثال(وكيات والسل) مكاتب العمل، مجاالت الرياضة، الطرق

  ). وقت الفراغ ومهارات الحياة الوظيفية

طرق تحليل السلوك التطبيقي تستخدم لدعم األفراد الذين يعانون من التوحد وٕاعاقات التطور    

التعليم : مثال(تعليم المهارات الحديثة ) ١: (والنمو ذات الصلة في على األقل خمس طرق

المنظم وٕاجراءات التعزيز لتعليم مهارات الحياة الوظيفية، مهارات االتصال، المهارات 

تعميم السلوك ) ٣(تعزيز واالحتفاظ بالمهارات التي تم اكتسابها من قبل و) ٢(و )االجتماعية

تقييد أو ) ٤(و) تعليم ونقل المهارات االجتماعية إلى بيئات طبيعية: مثال(من موقف آلخر 

تعديل بيئة التعلم، تعديل : مثال(تضييق الظروف التي تحدث في ظلها السلوكيات المتداخلة 

خفض السلوكيات المتداخلة من خالل إيقاف تعزيزها ) ٥(و) ق السلوكالعناصر التي تسب

هذه الطرق تم احتوائها في برامج تحليل السلوك التطبيقي . وتعزيز السلوكيات البديلة المنافسة

المكون األول هو قياس السلوك في البيئة التربوية . التربوية وتكونت من مكونين أساسيين

القائم على القياس لتطوير المهارات الدراسية والوظيفية ومهارات دخل توالمكون الثاني هو ال

  . الحياة والسلوك االجتماعي

  : القياس

مرة تحقق التكامل لبرامج تحليل السلوك تسفي العديد من البيئات هو عملية مقياس السلوك     

التدخل القياس قبل . القياس يمكن أن يقال أنه يوجه تصميم وتعديل أشكال التدخل. التطبيقي

التي تشمل (يحتوي على تحديد السلوكيات النادرة والحاجات وخصائص الفرد وتقييم البيئة 

. واالشتراك في أشكال التفاعل المعقدة بين الفرد وبيئته) مصادر مزودي الرعاية وطاقم العمل

ا عمليات القياس يتم إجراءه. نتائج القياس تستخدم لتصميم خطط التدخل الفردية واإلجراءات

تحليل معلومات األداء بشكل منتظم تسمح لفريق . أثناء تقديم أشكال التدخل لرصد التقدم

التدخل بأن يقيم بشكل واضح كفاءة أشكال التدخل وكلما كان ضروري عمل التعديالت على 



. البرامج لتعزيز كفاءتها أو للبدء في إيقاف مكونات التدخل التي لم تعد ضرورية ومطلوبة

ييم الموضوعي لكفاءة أشكال التدخل في مجال تحليل السلوك التطبيقي هي استخدام منهجية التق

  .التصاميم التجريبية ذات الحالة أو العينة المفردة

  : التدخل

أشكال التدخل هي عمليات العالج واإلجراءات التربوية وأشكال العالج التي يتم تطبيقها     

برامج . اإليجابي وخفض السلوكيات المتداخلة بغرض زيادة السلوك التكيفي والسلوك االجتماعي

تحليل السلوك التطبيقي تتميز باستخدام أشكال التدخل التي اتضح بشكل تجريبي أنها فعالة مع 

هذه الممارسة تعرف بشكل كبير على أنها العالج القائم على الدليل . عينة ما في بيئة محددة

)Brown-Chidsey, Steege, 2005, Kazdin, Weisz ،أشكال التدخل ). ٢٠٠٣

الخاصة بتحليل السلوك التطبيقي قد خضعت للمراجعة الدقيقة والتحليل واستخدامها اتضح أنه 

يظهر تغيير سلوكي فعال ليس نتيجة المتغيرات الغريبة أو المتغيرات التي ليست على صلة 

أشكال  البحث الخاص بتحليل السلوك التطبيقي يحتوي على مجموعة عريضة من. بالسلوك

وعندما تناسب أشكال التدخل الخصائص الفريدة للمتعلم، فإن كفاءة . التدخل القائمة على الدليل

الممارسين الفعالين لتحليل السلوك التطبيقي يدرسون نطاق . ودقة أشكال التدخل تبلغ ذروتها

وٕاعاقات  عريض من أشكال التدخل في تصميم البرامج الفردية لألفراد الذين يعانون من التوحد

  . التطور والنمو ذات الصلة

  : مكونات برامج تحليل السلوك التطبيقي الشاملة والفعالة

وفي استعراض البحث الخاص بالمنهجيات ذات الممارسات األفضل مع الطالب الذين     

النتيجة المتناسقة والفعالة من العديد من . يعانون من التوحد، العديد من الموضوعات تظهر

جال بحث العالج لألطفال الذين يعانون من التوحد هو أن التدخل الذي يتم اختياره العقود في م

قام  ٢٠٠١مجلس البحث الوطني في عام ). ١٩٩٦، Green(هو تحليل السلوك التطبيقي 



: بتحديد الخصائص التالية ألشكال التدخل الفعالة لألطفال الصغار الذين يعانون من التوحد

 ١٢ساعة في األسبوع و ٢٥أيام في األسبوع،  ٥(ج التربوي المكثف التدخل المبكر، البرنام

التعليم من خالل المحاولة المنفصلة والتعليم : مثال(واستخدام التعليم المنظم ) شهر في العام

وتعليم المجموعة الصغيرة وجهًا لوجه واألهداف التربوية التي تناقش )) الموقفي(الطارئ 

ت االتصال، مهارات التكيف في الحياة ومهارات قضاء وقت الفراغ المهارات االجتماعية، مهارا

والترفيه والمهارات المعرفية والمهارات الدراسية والرصد المستمر لكفاءة أشكال التدخل والتركيز 

  ). ذوي النمو الطبيعي(على تعميم المهارات وفرص التفاعل المدعم مع الطالب العاديين 

ثفة القائمة على تحليل السلوك التطبيقي قد وصفها العديد من أشكال التدخل الشاملة والمك    

 ٣٥و) المنزل، المدرسة، المجتمع: مثال(المؤلفين الذين أوصوا بالتدخل في العديد من البيئات 

فرصة  ١٠٠إلى  ٥٠ساعة تدخل في األسبوع لألطفال أكبر من عمر ثالث سنوات و ٤٠إلى 

أشكال القياس الوظيفية السلوكية : مثال(وك المشكل تعلم في الساعة واإلجراءات لعالج السل

عملية : مثال(وعملية صنع القرار والتحليل القائمة على المعلومات ) وخطط الدعم السلوكي

واإلشراف المستمر وتقييم طاقم العمل ) الجمع الدقيق والتحليل الدقيق للمعلومات ذات الصلة

وآخرون،  Howard، ٢٠٠٥، Baer(المستمر لتأكيد تكامل العالج وتعزيز التطور المهني 

٢٠٠٥ ،Maurice وTaylor  و ٢٠٠٥في عامWilczynski  ،وبشكل ). ٢٠٠٣وآخرون

مختصر، الخدمات ذات الممارسة األفضل لألطفال الذين يعانون من التوحد تكون متعددة 

األوجه وتحتوي على نطاق عريض من منهجيات تحليل السلوك التطبيقي إلدراك التغيير 

  . العريض والمستمر في السلوك في هذه العينة

  حاولة المنفصلةالتعليم من خالل الم) تجاوز(إلى ما بعد 

العديد من برامج التعليم الخاص التي تقدم الخدمات للطالب الذين يعانون من التوحد تقدم     

وعلى . كل من تحليل السلوك التطبيقي والتعليم من خالل المحاولة المنفصلة بشكل متساوي



ليل الرغم من أن التعليم من خالل المحاولة المنفصلة يكون مكون تربوي مهم في برامج تح

السلوك التطبيقي، فإن استخدام التعليم من خالل المحاولة المنفصلة بمفرده ال يشكل خدمات 

تحليل السلوك التطبيقي الشاملة لألطفال الذين يعانون من التوحد ويفشل في تقديم نطاق من 

  . أشكال التدخل المطلوبة لتحقيق التطور والتحسن العريض

  ): DDT(المنفصلة تعريف التعليم من خالل المحاولة 

التعليم من خالل المحاولة المنفصلة هو منهجية تربوية منظمة ومكثفة تحتوي على أربع     

حدوث أو االقتراب من تحقيق االستجابة ) ٢(و) SD(تقديم المثيرات التمييزية ) ١: (مكونات

 ,Brown( الفترة الزمنية المحددة وسط المحاولة) ٤(تقديم النتيجة المعززة و) ٣(المستهدفة و

Chidsey, Steege, 2004, Koegel, Russo, Rincover, 1997 .( التعليم من خالل

المحاولة المنفصلة هو أقدم طريقة تدريس شاملة في تحليل السلوك التطبيقي وتستخدم في 

العديد من األشكال التي تتراوح ما بين الحفظ عن ظهر قلب إلى األشكال المجردة من الحوار 

في عام  Anderson, Taras, Cannonلقد قدم كل من ). Baer, 2005(السقراطي 

العديد من األمثلة على أشكال تدخل  ١٩٩٦في عام  McDonoughو Taylorو ١٩٦٦

فعلى سبيل المثال، في . التعليم من خالل المحاولة المنفصلة ووصفوا كل خطوة في استخدامه

فإن محاولة تربوية واحدة ) اإلناء، الملعقةالكوب، : مثال(تعليم الطالب تصنيف وتحديد األشياء 

المعلم والطالب يجلسون على منضدة ) ١: (يمكن أن تحتوي على التسلسل التالي للخطوات

...." المس "المعلم يقول ) ٣(المعلم يجذب انتباه الطفل و) ٢(ويواجهون بعضهم البعض و

لو أن الطفل ال ) ٥(صحيحة والتعزيز االجتماعي والملموس يتم تقديمه بعد اإلجابة ال) ٤(و

مثير : مثال(يقدم اإلجابة الصحيحة في ثالث إلى خمس ثوان، فإن المعلم يقدم مثير تربوي 

حركي من خالل اإلشارة إلى العنصر الصحيح ومثير بدني من خالل توجيه يد الطالب إلى 

دم فترة راحة المعلم يقوم بتسجيل المعلومات وبالتالي يق) ٦(و) العنصر الصحيح أو كالهما



هناك العديد من أشكال التباين واالختالف التي يمكن استخدامها لتعليم هذه . داخل المحاولة

التربوي المهارة المفردة واحتواء إجراءات تعلم ليس بها أخطاء وتعديل عدد المثيرات في المجال 

  . التعزيز المتقطع والمتباين وتعليم هذه المهارات أثناء مواقف تناول الوجبة الغذائية وتقديم

يدة أو من المهم أن تدرك أن التعليم من خالل المحاولة المنفصلة في حد ذاته ال يكون طريقة ج

يمكن تطبيقه في شكل متصل يتراوح ما بين جيد جدًا إلى ضعيف  سيئة ومثل أي طريقة تعليم

من خالل استخدام التعليم من خالل  تحدثاألخطاء العامة التي ). Baer, 2005(جدًا 

المحاولة المنفصلة تحتوي على عدم تنويع واختالف المحتوى وتوقيت المحاوالت عندما يكون 

م التعزيز اإليجابي الغير مناسب لالستجابات الصحيحة يالتحصيل واالكتساب منخفض وتقد

واستخدام نتائج ) ، نشاط خاص مختصر، المعانقة، أو األغنيةالمكافئة الملموسة: مثال(

وعواقب قاسية بشكل غير ضروري عندما ال يستجيب الطفل أو يستجيب بشكل خاطئ 

)Baer ،٢٠٠٥ .(  

  : التطبيقات الخاطئة للتعليم من خالل المحاولة المنفصلة

للطالب الذين يعانون من ) FBAs(المؤلفين قاموا بإجراء أشكال قياس سلوكية وظيفية     

: مثال(التوحد واالضطرابات ذات الصلة الذين أظهروا نطاق عريض من السلوكيات المتداخلة 

وفي العديد من الحاالت، عندما . أثناء البرنامج التربوي) العدوان، إيذاء الذات، نوبات الغضب

لمحاولة المنفصلة فيها كان الطالب موجود في بيئة تربوية يتم استخدام التعليم من خالل ا

، فإن الطالب )الكرسي، المقعد، الحافظة، المواد التربوية، المعززات والتعليم وجهًا لوجه: مثال(

على الفور اشترك في السلوكيات المتداخلة أو كان تفاعله سلبي للتطبيق الغير صحيح والموجه 

وفي . المحاولة المنفصلةبشكل خاطئ للتعليم الذي يتم تقديمه من خالل التعليم من خالل 

العديد من األوقات، فإن أشكال القياس السلوكية الوظيفية أوضحت أن هؤالء الطالب كان 

عدد : مثال(لديهم تاريخ من الحصول على التعليم من خالل المحاولة المنفصلة الغير مرن 



بد أن يتم ثابت من محاوالت التعلم لكل هدف تربوي مع التوقع الثابت بأن كل المحاوالت ال

  ). استكمالها قبل أن يحصل الطالب على فترة راحة

سوء التطبيق إلجراءات التعليم من خالل المحاولة المنفصلة يمكن أن يجعل الطالب الذين     

الهروب من : مثال(يعانون من التوحد أن يشتركوا في مستويات منخفضة من سلوك الهرب 

أثناء المحاوالت ") ال"أو يتلفظ بألفاظ مثل " فترة راحة" لم، دفع المواد بعيدًا عنه، يغني قائالً عالم

أثناء المحاوالت ) إيذاء الذات، العدوان: مثال(األولية متبوعة بسلوكيات الهروب الشديدة 

وفي . عة التعليم فيهاخل يمكن أن يتفاقم إلى نقطة يتم مقاطاوأخيرًا، السلوك المتد. المتتالية

التربوي يمكن أن يشير عن غير قصد بإنهاء جلسة التعليم من لحاالت، المساعد العديد من ا

ن البيئة التربوية إبعاد الطفل عخالل التخلص من المواد واالبتعاد عن الطالب ومن خالل 

  . الحالية

وبمرور الوقت، هؤالء الطالب يمكن أن يتعلمون أن يكونوا أكفاء جدًا في تقديمهم     

الل إظهار هذه السلوكيات أثناء المراحل األولى من للسلوكيات المتداخلة بشكل هائل من خ

التعليم باستخدام المحاولة المنفصلة أو بمجرد النظر إلى البيئة التربوية النموذجية للتعليم من 

وبشكل معتاد، الجهد الذي بدأ لتحقيق الشتراك الطالب في التعليم . خالل المحاولة المنفصلة

لة لتعليم مهارات خاصة ينتهي بصيغة معدلة من التعليم الذي يتم من خالل المحاولة المنفص

المثيرات التمييزية كانت هي عرض ) ١: (الذي يتم من خالل المحاولة المنفصلة والذي فيه

التعزيز توقف المهمة قام بدور ) ٣(االستجابة كانت السلوك المتداخل و) ٢(وتقديم المهمة و

وبناء على نتائج التحليل السلوكي الوظيفي، فإن خطة الدعم السلوكية . السلبي للسلوك المتداخل

. الفردية يمكن استخدامها لزيادة االشتراك في الجلسات التربوية وخفض السلوكيات المتداخلة

ن خطط الدعم السلوكي للطالب الذين يعانون من التوحد واالضطرابات ذات الصلة يجب أ

التدريب على االتصال الوظيفي، : تحتوي دائمًا على بعض من أو كل أشكال التدخل التالية



االنتقال إلى التعلم الذي ليس به أخطاء أو نماذج التعليم : مثال(تعديل األحداث السابقة للسلوك 

 فترات الراحة بعد: مثال(والتعزيز اإليجابي أو السلبي الزائد ) الطارئة الخاصة بالموقف

  . والمحاوالت التي تتخللها فترات راحة وٕاجراءات التشكيل) السلوكيات المناسبة

  : مميزات وعيوب التعليم من خالل المحاولة المنفصلة

وعندما يتم تطبيقه بشكل صحيح، فإنه يكون أداة من األدوات األكثر قوة والمتاحة لتعليم     

لرغم من أن إجراءات التعليم من خالل األطفال الذين يعانون من التوحد، فعلى أي حال وعلى ا

ممارسة : مثال(المحاولة المنفصلة يمكن أن يكون فعال جدًا في تعليم وحدات السلوك المفردة 

، فإنها ال )ضرب كرة التنس مرارًا وتكرارًا، إدراك اللون، الطلبات اللفظية للمكافئات الملموسة

). ترتيب السرير، وغسل األسنان بالفرشاة: ثالم(تكون مناسبة جدًا لتعليم السلوكيات المتسلسلة 

وفي الدليل الخاص بهم الذي يصف طرق قياس وتدريس مهارات اللغة لألطفال الذين يعانون 

في عام  Partingtonو Sundbergمن التوحد واالضطرابات ذات الصلة، فإن كل من 

اولة المنفصلة والتي وصفوا العديد من مميزات وعيوب إجراءات التعليم من خالل المح ١٩٩٨

من الواضح أن التعليم من خالل المحاولة المنفصلة له العديد . ١يتم تلخيصها في الجدول رقم 

وعلى الرغم من أن اإلجراءات بها عدد من العيوب، فإن . من المميزات التي توصي باستخدامه

المنفصلة باالشتراك  العديد يمكن تحقيق توازن له من خالل استخدام التعليم من خالل المحاولة

مع طرق تحليل السلوك التطبيقي األخرى التي تقوم بتعليم المهارات التي تتطلب السلوكيات 

  . المتسلسلة وتطوير تعميم المهارات على األفراد والبيئات الطبيعية

  : أشكال التدخل بخالف التعليم الذي يتم باستخدام المحاولة المنفصلة

هو إجراء سليم لتعليم ) IT, Hart, Risley, 1975, 1982( )الموقفي(التعليم الطارئ     

المهارات االجتماعية ومهارات االتصال والمهارات الدراسية لألطفال الذين يعانون من التوحد 

وعلى عكس التعليم الذي يتم من خالل المحاولة المنفصلة والذي . واالضطرابات ذات الصلة



شطة المنظمة التي يوجهها الفرد البالغ، فإن التعليم فيه فرص التعليم تكون مقصورة على األن

يستفيد من دافعية الطفل التي تحدث بشكل تلقائي ) الطارئ والعرضي(الذي يتم في الموقف 

فعلى سبيل المثال، فكر في الموقف ). ٢٠٠٣وآخرون،  Wilczynski(للعناصر واألنشطة 

المكعبات هي ألوان . يلعب بالمكعباتالذي فيه الطفل في مرحلة ما قبل االلتحاق بالمدرسة 

مختلفة وكل مكعب يحتوي على حرف كبير من الحروف الهجائية المطبوعة في حروف باللون 

: ومن خالل االستفادة من انتباه الطفل للمكعبات، فإن المعلم يذكر بشكل لفظي قائالً . األبيض

لمكعب األزرق والمعلم الطفل يجيب من خالل اإلشارة إلى ا". أظهر لي المكعب األزرق"

  "). مهمة عظيمة: مثال(يستجيب بتقديم التعزيز االجتماعي 

جلسات التعليم  ٢٠٠٠في عام  Carpenterو Charlop-Christyلقد وصف كل من     

كمنهجية تحتوي على مظاهر كل من التعليم الذي يتم ) MITS(والمعدلة ) في الموقف(الطارئة 

جلسات التعليم الطارئة والمعدلة . خالل المحاولة المنفصلةفي الموقف والتعليم الذي يتم من 

تستخدم اإلجراءات األساسية الخاصة بالتعليم الذي يتم من خالل المحاولة المنفصلة لتعليم 

. مهارات دقيقة وخاصة في بيئة شروط التحفيز الوظيفية التي تحدث بشكل تلقائي وطبيعي

د من اهتمام الطفل باللعب بالكرة من خالل تعليم فعلى سبيل المثال، المعلم يمكن أن يستفي

: مثال(الطفل تعليم مهارات اللغة المعبرة أثناء موقف اللعب الذي يحدث بشكل طبيعي وتلقائي 

ويقدم التحفيز كلما كان ضروري ويقدم التعزيز ويتوقف ويكرر " ما هذا؟"يشير إلى الكرة يقول 

مخططة تحتوي على نفس الخطوات التربوية  هذه هي جلسة تربوية). في الفرصة التالية

المستخدمة أثناء التعليم التقليدي من خالل استخدام المحاولة المنفصلة ولكن البيئة قد تغيرت 

) في الموقف(وعلى عكس التعليم الطارئ . من كراسي الجلوس حول منضدة إلى البيئة الطبيعية

توقعة مع جلسات التعليم في الموقف التقليدي، والذي فيه محاولة واحدة يمكن أن تكون م



والمعدلة، العديد من المحاوالت يمكن ترتيبها وتنظيمها لتحقيق فوائد التكرار التي يطلبها العديد 

  . من األطفال الذين يعانون من التوحد

وعالوة على ذلك، فكر في مثال والذي فيه األخصائي النفسي في المدرسة استخدم إجراء      

جلسات التعليم في الموقف والجلسات المعدلة لزيادة التفاعالت االجتماعية للطفل الذي يعاني 

وأثناء خط القاعدة، لم يتم . في برنامج الطالب في المدرسة" نشاط فترة الراحة"من التوحد أثناء 

جيل حدوث أي تفاعالت اجتماعية مستقلة مع طاقم العمل أو الزمالء على الرغم من أن تس

الطالب تمت مالحظته ينظر إلى ألبوم الصور الذي احتوى على الصور الشخصية له ولعائلته 

ومن أجل تعليم ). اإلبحار، حفلة عيد الميالد: مثال(وهم مشتركين في األنشطة المفضلة لديهم 

أوًال، . لتفاعل االجتماعي، التدخل استفادة من اهتمام الطفل بألبوم الصورمهارات بدء ا

األخصائي النفسي في المدرسة اقترب من الطفل وقام بجذب انتباهه حتى بدء الطفل التفاعل 

: مثال(وعندما أظهر الطالب التفاعل االجتماعي المستهدف، التعزيز االجتماعي . االجتماعي

والتعزيز ) مدرسة ينظر إلى الكتاب مع الطالب ويعلق على الصوراألخصائي النفسي في ال

ولو أن الطفل لم يبدأ بشكل مستقل التحية، فإن . تمت تقديمهم) قطعة حلوى صغيرة(الملموس 

ثانية من  ١٥وبعد . معلم الفصل الدراسي يقدم نموذج للتحية ويحفز الطالب لبدء التحية

يجذب انتباهه ولكن يستمر في الجلوس بجواره  التفاعل، األخصائي النفسي في المدرسة

 ٥مرات في جلسة تبلغ  ١٠هذا التسلسل تم تكراره لمدة . وبالتالي يقدم فترة راحة بين الفترات

الطالب أظهر بشكل مستقل السلوك االجتماعي المستهدف أثناء المحاوالت الثالث . دقائق

. سيناريو تم تكراره في كافتيريا المدرسةوفي وقت الحق في نفس اليوم، ال. األخيرة في الجلسة

وبعد المحاولة الثالثة في كل من المحاوالت السبع التالية، الطالب بدأ بشكل مستقل التفاعل 

هذا السلوك تم تعميمه بسرعة على طاقم العمل اآلخر في المدرسة وخالل . االجتماعي



لوك االجتماعي المستهدف على أسبوعين، فإن المعزز الملموس قد تالشى والطالب احتفظ بالس

  . مدار اليوم الدراسي

  ١الجدول رقم 

  : بعض من مميزات وعيوب التعليم باستخدام المحاولة المنفصلة
  العيوب   مميزات التعليم باستخدام المحاولة المنفصلة 

 . يسمح بمحاوالت التدريب العديدة •
سهل االستخدام بواسطة طاقم العمل  •

 . المختلف
طريقة جيدة لتطوير مهارات اللغة الخاصة  •

 . والدقيقة
 . سهل االستخدام في بيئة الفصل الدراسي •
المثيرات التربوية والمنهج المفصل يتم  •

 . تقديمهم إلى طاقم العمل
يستهدف االستجابات التي تكون معروفة  •

 . والتي يسهل تحديدها
النتيجة المتفق عليها تكون متاحة بالفعل  •

 . ديمهاومن السهل تق
 . جمع المعلومات يكون بسيط نسبياً  •
الخطوات المتسلسلة في المنهج يتم وصفها  •

 . بشكل واضح
 .التقدم أو انعدام التقدم يتم قياسه •
يمكن أن يساعد في بناء وتطوير سلوكيات  •

االنتباه للمعلم، توقع : مثال(جاهزة للتعلم 
التعزيز لإلجابة الصحيحة، القدرة على عمل 
أشكال التمييز، تعلم الجلوس والعمل 

  ). واكتساب التحمل المتزايد للمتطلبات

 . يتطلب إجراءات إضافية لتعزيز التعميم •
عادة ال  المثيرات والمحفزات لالستجابة •

 . تكون متاحة في البيئات الطبيعية
هو نشاط يوجهه المعلم بشكل أولي  •

 . وأساسي
المعززات الفورية والقوية عادة ال تكون  •

 . متاحة خارج جلسة التدريب
طبيعة التدريب يمكن أن تحقق االستجابة  •

 . عن ظهر قلب
الطبيعة الوظيفية المتعددة للتدريب يمكن أن  •

 . لهروب والتجنبتؤدي إلى سلوكيات ا
التفاعل بين المتحدث والمستمع يكون  •

مختلف تمامًا عن الملحوظ بواسطة 
  . المتحدثين والمستمعين األصليين



  : تحليل المهمة وٕاجراءات التحفيز

تكونت من االستجابات ذات الخطوة المفردة عادة يتم التي وكما ذكر من قبل، المهارات     

مناقشتها من خالل المحاوالت المتكررة في التعليم الذي يتم من خالل المحاولة المنفصلة 

وعلى أي حال هناك مجموعة أخرى من المهارات التي تتطلب ) في الموقف(والتعليم الطارئ 

ى سبيل المثال، غسل األسنان بالفرشاة فعل. إظهار العديد من االستجابات في سلسلة متصلة

يتطلب إظهار مجموعة من السلوكيات التي تبدأ بتحديد مكان وتذكر وٕاعداد المواد متبوعة بأداء 

 ,Foxx, 1982, Horner: مثال(الفعل الخاص بغسل األسنان وفي النهاية وضع المواد بعيدًا 

Keilitz, 1978 .(الطالب . يد من السلوكيات الدقيقةهذه العملية تحتوي على سلسلة من العد

الذين يعانون من التوحد عادة يعانون من أشكال من النقص والعجز في نطاق عريض من 

مهارات : مثال(المهارات التي تتطلب إظهار سلسلة من السلوكيات للوصول إلى مرحلة اإلتقان 

لفراغ والترفيه مثل الحياة الوظيفية مثل طلب الطعام في مطعم أو التسوق أو مهارات وقت ا

والمهارات الوظيفية مثل تشغيل آلة ) دي في دي(لعب كرة البولنج أو تشغيل مشغل األقراص 

  ). التصوير وتقديم المواد

تحليل : التعليم الخاص بهذه األنواع من المهارات يحتوي على اثنين من المكونات الرئيسية    

تحليل المهمة يحتوي على تصنيف السلوكيات الواضحة والمتميزة . المهمة وٕاجراء التحفيز

هذا يتم تحقيقه بشكل طبيعي من خالل أداء المهمة . صعبةوتسلسلها المطلوب ألداء مهمة 

وعندما يتم تحليل المهمة إلى خطوات، فإن . ت المطلوبة الستكمال النشاطوتسجيل الخطوا

إجراءات التحفيز المتعددة يتم استخدامها كلما كان ضروري لتعزيز بدء واستكمال كل خطوة في 

هذه اإلجراءات تحتوي على المثيرات اللفظية والحركية والبدنية ومثيرات تأخير الوقت . المهمة

). ٢٠٠٣وآخرون،  Wilczynski، ٢٠٠٤، Miltenbergerراءات أنظر لمناقشة هذه اإلج(

المثيرات يمكن أن تبدأ إما في بداية المهمة متقدمين تجاه استكمالها أو في أخر خطوة في 



التقدم لألمام يعرف على . المهمة واستمرار خطوة واحدة للخلف بعد كل محاولة تدريس ناجحة

 ,Page, Iwata, Neef(يس الخطوات األولية في المهمة أنه التسلسل لألمام ويحتوي على تدر 

الخطوة . التسلسل الخلفي هو إجراء والذي فيه آخر خطوة في السلسة يتم تعليمها أوالً ). 1976

فعلى سبيل المثال، عند تعلم . األخيرة في تحليل المهمة تكون متبوعة بالمعزز الطبيعي للمهارة

تكون متبوعة بالذهاب إلى تناول ) الخطوة األخيرة(ألزرار ارتداء زوجين من السراويل وٕاغالق ا

وعندما يتم إتقان االستجابة األخيرة في السلسلة، فإن االستجابة التالية واألخيرة يتم . اإلفطار

هذا التدريب المتسلسل . تعلمها واالستجابتين األخيرة في السلة تحدث مع بعضها البعض

بديل ). ٢٠٠٤، Miltenberger(الستجابات في السلسلة يمضي قدمًا حتى يتعلم الطالب كل ا

للتسلسل األمامي والخلفي هو تعليم المهمة بالكامل والذي فيه الطفل يتم تحفيزه الستكمال 

  ). ١٩٨٧، Steege, Wacker, McMahon(المهمة بالكامل أثناء كل فترة تدريب 

  : لقائم على تحليل السلوك التطبيقيالبرنامج الشامل ا

هو برنامج معتمد في مرحلة  في باث، ميان) MCCD(ميرميتنج لتطور ونمو الطفل  مركز    

ما قبل االلتحاق بالمدرسة والمرحلة االبتدائية يقدم التعليم الخاص باستخدام تحليل السلوك 

التطبيقي وأشكال الدعم في المنزل لألطفال الذين يعانون من التوحد وٕاعاقات التطور والنمو 

القياس والتدخل فريق المركز يتبع نموذج حل المشكلة الخاص ب. ذات الصلة وأسرهم

)Deno,2005 ( الذي يستخدم عمليات القياس القائمة على المنهج الدراسي)Sundberg, 

Partington ،كأساس لتصميم األهداف التربوية الخاصة واألهداف الخاصة ) ١٩٩٨

: مثال(من أجل عالج السلوكيات المتداخلة وبالمثل، . واإلجراءات لتعزيز اكتساب المهارات

فإن أشكال التحليل السلوكي الوظيفي يمكن أن تستخدم ) ية، إيذاء الذات، العدوانالصور النمط

 ,Watson، ٢٠٠٥، Steege, Brown, Chidsey(لتصميم أشكال تدخل الدعم السلوكي 

Steege ،وبناء على أشكال القياس هذه، البرنامج الشامل لألفراد الذين يعانون من  ).٢٠٠٣



ة يحتوي على خطة التعليم المفرد التي تناقش نطاق عريض التوحد واالضطرابات ذات الصل

من المهارات االجتماعية والدراسية ومهارات الحياة الوظيفية ومهارات االتصال وخطط الدعم 

السلوكي الفردي المصممة لخفض السلوكيات المتداخلة وكلها مجموعة من طرق التدخل التي 

ٕاجراءات و ارات وخفض السلوكيات المتداخلة تركز على الطالب والتي تستخدم لتعليم المه

  . تسجيل المعلومات المستمرة لتوثيق التغيير في سلوك الطالب وتقييم كفاءة أشكال التدخل

اختيار الطرق التربوية لتعليم المهارات وٕاجراءات جمع المعلومات لتسجيل تقدم الطالب     

ت لخفض سلوكيات التدخل عادة واإلجراءا) اكتساب المهارات والسلوكيات المتداخلة: مثال(

فريق المركز يدرس النطاق الكامل ألشكال التدخل الخاصة بتحليل السلوك . تكون مهمة معقدة

التطبيقي وٕاجراءات جمع المعلومات ويقوموا بتحقيق تناسب بين الطرق والسلوكيات الفردية 

هذا يحتوي على استخدام وفي غالبية الحاالت، . المستهدفة وأهداف التعليم والنتائج المتوقعة

مركب نشيط من التعليم باستخدام المحاولة المنفصلة وأشكال التدخل الخاصة بالدعم السلوكي 

وتحليل المهمة وٕاجراءات التحفيز ومجموعة من أشكال ) الخاص بالموقف(والتعليم الطارئ 

). ل النشاط البصريجداو : مثال(التدخل القائمة على الدليل وأشكال التدخل التحليلية السلوكية 

) التصنيف، الطلب، التفاعالت االجتماعية، الخ: مثال(خطط زيادة مهارات االتصال الوظيفية 

 Wacker(إجراءات التدريب على االتصال الوظيفي . تكون متجسدة أيضًا في البرنامج اليومي

تستخدم بشكل منظم لتعليم مهارات االتصال لتحل محل السلوكيات ) ١٩٩٠وآخرون، 

اللحظات التي يكون "وعالوة على ذلك، طاقم العمل في المركز بشكل منتظم يحدد . المتداخلة

ويقدمون االختبارات الدقيقة بشكل منتظم لتعزيز المهارات في المواقف " فيها الطالب قابل للتعلم

  . البيئية الطبيعية على مدار اليوم الذي يتم فيه البرنامج وخاصة في بيئة المنزل

افة إلى استخدام إجراءات جمع المعلومات لقياس اكتساب الطالب وتعميم المهارات، وباإلض    

لقياس ) Watson, Steege, 2003(فإن المركز يستخدم إجراء تسجيل الفترة الزمنية 



على مدار اليوم الدراسي ) الوقت، أحداث البيئة: مثال(السلوكيات المتداخلة والمتغيرات البيئية 

هذه المعلومات تستخدم كجزء من التحليل السلوكي الوظيفي المستمر ويتم . وفي بيئة المنزل

رنامج مراجعتها بشكل يومي وتسمح ألعضاء الفريق بعمل القرارات المدروسة عند تفريد الب

هذه المعلومات استخدمت أيضًا كأساس لتحديد كفاءة أشكال . التربوي وأشكال الدعم السلوكية

  . التدخل

  : ملخص

برامج تحليل "العديد من برنامج التعليم الخاص في مجال التوحد تقدم نفسها على أنها     

يقي في هذه وعلى أي حال عمليات قياس وأشكال تدخل تحليل السلوك التطب" السلوك التطبيقي

ليس هناك طريقة واحدة . البرامج تكون مقصورة على التعليم باستخدام المحاولة المنفصلة

العالج باستخدام تحليل السلوك التطبيقي يكون . تناسب كل األطفال الذين يعانون من التوحد

ألهداف نشط وعملية متغيرة دائمًا سوف تحتاج إلى دراسة ثابتة للسلوكيات التي يتم تدريسها وا

العامة للتعليم وطرق التدريس وأشكال التدخل الخاصة بالسلوكيات المتداخلة التي من المحتمل 

برامج تحليل السلوك التطبيقي الشاملة تستخدم نطاق عريض . أن تكون فعالة مع الطفل الفرد

ة من عمليات القياس وأشكال التدخل التي تهدف إلى تطوير نطاق عريض من المهارات المعرفي

واالجتماعية والدراسية ومهارات وقت الفراغ ومهارات الحياة الوظيفية المطلوبة للنجاح في 

وباإلضافة إلى ذلك، عمليات القياس المستمرة ألداء الطالب . المدرسة وفي المنزل وفي المجتمع

ت والسلوكيات المتداخلة تسمح للممارسين بتحديد كفاءة أشكال التدخل بموضوعية وعمل القرارا

إن اتحاد . القائمة على المعلومات عند تعديل إجراءات الدعم السلوكي واإلجراءات التربوية

والطرق التي تشكل وتكون برامج تحليل السلوك التطبيقي الصادقة والحقيقية وتكامل المناهج 

  . لألطفال الذين يعانون من التوحد واالضطرابات ذات الصلة تكون فعالة بشكل كبير

  


