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 اضطراب ذوي الطلبة أمور أولياء واستخدام أهمية مستوى
السلوك تعديل السرتاتيجيات التوحد  

الدوايدة موسى أحمد  
المساعد الخاصة التربية أستاذ  

العزيز عبد الممك جامعة - التربية كمية  
 واستخدام أىمية مستوى تقييم إلى الحالية الدراسة ىدفت -الممخص

 السموك، تعديل الستراتيجيات التوحد طراباض ذوي الطمبة أمور أولياء
 التعميمي، والمستوى لؤلبناء، التوحد ودرجة الجنس، متغيرات وأثر

 ولي( 70) من الدراسة عينة تكونت وقد المستوى، ىذا عمى والتدريب
 التوحد، اضطراب ذوي طمبة لدييم ممن ،(أم 40و أب، 30) أمر

 مدينة في لمتوحد عزيزال عبد بن ناصر األمير مركز في والممتحقين
 أىداف ولتحقيق جدة، مدينة في لمتوحد السعودية والجمعية الرياض،
 أمور أولياء واستخدام أىمية مستوى" استبانة إعداد تم الحالية الدراسة
 تضمنت والتي السموك تعديل الستراتيجيات التوحد اضطراب ذوي الطمبة

 وأميات آباء أن نتائجال أظيرت وقد فقرة،( 27) - النيائية بصورتيا -
 فقد األداة، فقرات لجميع أىمية أعطوا قد التوحد اضطراب ذوي الطبلب

 عام بشكل السموك تعديل استراتيجيات ألىمية الحسابي المتوسط بمغ
 ذات فروق وجود عدم النتائج أظيرت كما مرتفعة، درجة وىي( 492.)

 تعديل تراتيجياتاس واستخدام ألىمية الكمية الدرجات في إحصائية داللة
 أو التعميمي المستوى أو لؤلبناء، التوحد درجة أو لمجنس، تُعزى السموك
  .التدريب
 أمور أولياء  السموك، تعديل استراتيجيات التوحد،: المفتاحية الكممات
 .التوحد اضطراب ذوي الطمبة

 . المقدمة1
 ،الطفل قدرات تنمية في وفعاالً  كبيراً  دوراً  األسرة تمعب       
 خبلل لو المستمرة الرعاية خبلل من واىتماماتو، مياراتو وتطوير
 يعتبر كما. األسرة في تواجده أثناء بيا يمر التي النمو مراحل
 طفل وجود ويؤثر. أطفاليم تعميم في األساس واألميات اآلباء

 الحياة جوانب عمى األسرة داخل التوحد اضطراب من يعاني
 من عنو ينتج لما واالقتصادية، ةواالجتماعي النفسية المختمفة
 أو نفسو الطفل عمى وليس بأكمميا األسرة عمى سمبية وآثار ضغوط
 ].1] الوالدين

 االجتماعي التطور أساس والطفل الوالدين بين العبلقة وتعتبر    
 اضطراب ذوي األطفال نمو في حاسماً  أمراً  وكذلك والتواصمي،

 لمبحوث القومي سالمجم أوصى( م2000)  عام وفي. التوحد
 أطفاليم تعميم كيفية عمى التعرف في األمور ألولياء الفرصة بتقديم

 . [2]جديدة ميارات
 األسرة دور تفعيل نحو وواضح كبير اىتمام ظير وقد    

 الخاصة، االحتياجات ذوي األفراد برامج في الوالدية والمشاركة
 عدادإ في فعال كعضو التوحد أطفال آباء مشاركة بينيا ومن

 تطبيق في أساسياً  األسرة دور ويعتبر. الفردي التربوي البرنامج
 معظم تقضي فاألسرة التوحدي، لمطفل والعبلجية التربوية البرامج
 مشكبلت أي وجود وتبلحظ تراقب التي وىي الطفل مع الوقت
 عمى والمعممين المختصين بمساعدة األسرة وتقوم. تحدث سموكية

 الغالب في تظير ال والتي الطفل، لدى والقوة الضعف جوانب فيم
 من بدءاً  لموالدين الفاعمة المشاركة أىمية تأتي لذا البيت، في إال

 وتقييميا وتنفيذىا التربوية البرامج إعداد حتى التشخيص عممية
[3.[ 
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 عمى الوالدين تدريب فاعمية عمى[ 4] بيرسفورد ويؤكد   
 ألطفاليم السموكية بلتالمشك معالجة في السموك إدارة استراتيجيات

 .مختمفة إعاقات من يعانون الذين
 بين المشترك العمل ضرورة عمى النظرية األدبيات وتركز    

 الخاصة االحتياجات ذوي األطفال أسر وأفراد التعميمية المؤسسات
 بتعميم الخاصة الحديثة لمتوجيات األساسية الركائز إحدى ليمثل
 [5]. المعاقين األطفال وتأىيل

 يستطيعون األمور أولياء أن الدراسات من العديد أشارت فقد   
 كما ،[6,7] أطفاليم مع الستخداميا البلزمة التقنيات تعمم بسيولة
 تعميم في األمور أولياء تدريب فعالية إلى الدراسات بعض وأشارت
 االجتماعي والسموك والعفوي التمقائي الكبلم استخدام وتعزيز

  .[8] ألطفاليم
 وأسئمتها الدراسة مشكمة   2.

 ذوي األطفال أسر معاناة عمى الباحث إطبلع خبلل من     
 ضبط وكيفية أطفاليم مع بالعمل يتعمق بما التوحد اضطراب
 تعديل استراتيجيات وألن السموك، تعديل برامج خبلل من سموكاتيم
 أولياء قبل من استخداماً  األكثر األساليب من تعتبر السموك
 أولياء واستخدام أىمية مستوى يدرس أن الباحث ارتأى دفق األمور،
 السموك، تعديل الستراتيجيات التوحد اضطراب ذوي الطمبة أمور

 مشكمة فإن ىنا ومن المجال، ىذا في تدريبية برامج وضع وبالتالي
 مستوى ما"  التالي الرئيسي السؤال عمى اإلجابة في تتمثل الدراسة
 التوحد اضطراب ذوي الطمبة أمور أولياء واستخدام أىمية

 الست األسئمة السؤال ىذا عن ويتفرع السموك؟ تعديل الستراتيجيات
 :التالية

 ألولياء بالنسبة أىمية أكثر السموك تعديل استراتيجيات أي 1-
 التوحد؟ اضطراب ذوي الطمبة أمور
 ألولياء بالنسبة استخداماً  أكثر السموك تعديل استراتيجيات أي 2-
 التوحد؟ اضطراب ذوي بةالطم أمور

 الطمبة أمور أولياء بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل3-
 استراتيجيات واستخدام أىمية مستوى في التوحد اضطراب ذوي

 الجنس؟ متغير إلى تعزى السموك تعديل
 الطمبة أمور أولياء بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل 4-
 استراتيجيات واستخدام أىمية مستوى في التوحد اضطراب ذوي

 لؤلبناء؟ التوحد درجة إلى تعزى السموك تعديل
 الطمبة أمور أولياء بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل  5-
 استراتيجيات واستخدام أىمية مستوى في التوحد اضطراب ذوي

 التعميمي؟ المستوى عامل إلى تعزى السموك تعديل
 الطمبة أمور أولياء بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل 6-
 استراتيجيات واستخدام أىمية مستوى في التوحد اضطراب ذوي

 التدريب؟ عاملإلى  ُتعزى السموك تعديل
  وأهدافها الدراسة أهميةأ.  

 مستوى تقييم إلى تسعى كونيا من الحالية الدراسة أىمية تأتي    
 التوحد اضطراب ذوي الطمبة أمور أولياء واستخدام أىمية

 ىذا عمى المتغيرات بعض وأثر السموك، تعديل ستراتيجياتال
 والدارسين لمباحثين توفر أن المتوقع من حيث. المستوى

 واالستخدام األىمية مستوى حول معمومات والمتخصصين
 مما األمور، أولياء نظر وجية من السموك تعديل الستراتيجيات

 األمور اءألولي تدريبية برامج عمل من المختصين ىؤالء يساعد
 فعالية عمى إيجاباً  يؤثر مما السموك تعديل استراتيجيات عمى

 كما. التوحد اضطراب ذوي األفراد يتمقاىا التي التدريبية البرامج
 ذوي الطمبة أمور أولياء حاجة إلى الحالية الدراسة أىمية تنبع

 .السموك تعديل استراتيجيات في تدريبية لبرامج التوحد اضطراب
 الدراسة محدداتب. 
 ومحددة مقصودة عينة عمى تقتصر كونيا الدراسة نتائج تتحدد   
 مركزين في الممتحقين التوحد اضطراب ذوي الطمبة أمور أولياء من
 بأداة أيضاً  تتحدد كما وجدة، الرياض مدينتي في التوحد مراكز من
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 وخصائصيا تطويرىا إجراءات حيث من المستخدمة الدراسة
 .اإلحصائي والتحميل البيانات، جمع وأسموب السيكومترية،

 الدراسة مصطمحات. ج
 في الممتحقون الطمبة ىم:  التوحد اضطراب ذوي الطمبة       
 الرياض، مدينة في لمتوحد العزيز عبد بن ناصر األمير مركز

 تشخيصيم تم والذين جدة، مدينة في لمتوحد السعودية والجمعية
 كبل في بيا المعمول اتاالختبار  عمى بناءاً  التوحد باضطراب
 .المركزين

 أمور أولياء عميو حصل التي الدرجة: السموك تعديل استراتيجيات  
 واستخدام أىمية مستوى" أداة عمى التوحد اضطراب ذوي الطمبة
 تعديل الستراتيجيات التوحد اضطراب ذوي الطمبة أمور أولياء

  .الباحث أعدىا التي" السموك
 ىذه في بيم ُيقصد: التوحد اضطراب يذو  الطمبة أمور أولياء  

 أبناىم مع يعممون والذين واألميات اآلباء من الطمبة أسر الدراسة
 ناصر األمير مركز في والممتحقين التوحد اضطراب ذوي الطمبة

 لمتوحد السعودية والجمعية الرياض مدينة في لمتوحد العزيز عبد بن
  .جدة مدينة في

 السابقة والدراسات النظري اإلطار .3
 وأولياء والمعممين لبلختصاصيين صعباً  تحدياً  التوحد يمثل     
 وتتجمى والتوحد، النمائية االضطرابات مع يتعاممون الذين األمور

 النظرية وتشير. األفراد ىؤالء وتدريب تعميم كيفية في الصعوبة
 السارة بالنتائج عميو المحافظة وتتم ُمتعمم السموك أن إلى السموكية

 وُيشخص التوحد اضطراب ُيعرف أن يمكن أنو وبما تتبعو، يالت
 من ُتعد السموك تعديل باستخدام العبلج استراتيجيات فإن سموكيًا،

 الذين لؤلفراد المقدمة البرامج في فعاليتيا أثبتت التي االستراتيجيات
 ]. 9] التوحد من يعانون
 حدالتو  اضطراب ذوي األطفال فإن التوحد طبيعة وبسبب     

 يواجيون فيم تعميميم، عممية لتسييل داعمة لبيئة يحتاجون
 أخرى بيئات إلى ونقميا التعمم بميارات االحتفاظ في صعوبة

 ىاماً  دوراً  يمعبون الوالدين سيما ال األسرة أفراد فإن لذلك. مشابية
 إلى الوالدين يحتاج لذلك. والداعمة المناسبة التعمم بيئة توفير في
 السموك وضبط التكيفية، الميارات تعميم ستراتيجياتوا تقنيات تعمم
 تعميم فرص من تزيد االستراتيجيات وىذه. التوحديين أطفاليم لدى

 األسرة تواجو قد التي النفسية الضغوط حده من وتخفف األطفال
 ]. 3] ككل
 اآلثار تقييم إلى ىدفت دراسة[ 6] وآخرون كوجل أجرى     

 عينة واشتممت. األسرية التفاعبلت ىعم الوالدين لتدريب الجانبية
 وقد. وأسرىم التوحد اضطراب من يعانون طفبلً ( 17) عمى الدراسة

 نموذجين عمى عشوائي بشكل مجموعتين إلى العينة تقسيم تم
 أولياء من المجموعتين تصوير تم وقد. الوالدين تدريب من مختمفين
 برنامجي احد بنجاح إتماميم وبعد قبل منازليم في بالفيديو األمور
 العامة االستراتيجيات النموذجين استخدم وقد. الوالدين تدريب
 شكل عمى لتنفيذه األول النموذج ُصمم بحيث. السموك لتعديل

 لمتمميحات واالستجابة الدافعية مبادئ عمى تركز محورية استجابات
 ىدف تعميم يتم بحيث الثاني النموذج ُصمم حين في المتعددة،
 لمتفاعبلت فيديو شريط تسجيل وتم. واحد وقت يف واحد مستيدف

 التفاعل من مستويات أربعة عبر العشاء وقت اثناء تمت التي
(. التواصل وطريقة والتوتر، واالىتمامات، السعادة، مستوى)

 التدريب وبعد قبل الوالدين درجات جميع أن الدراسة نتائج وأظيرت
 نطاق في كانت المستيدف السموك عمى التدريب نموذج في

 التدريب لنموذج بالنسبة النتائج كانت المقابل في محايد،
 التدريب قبل القياسات كانت حيث. مختمفة المحورية باالستجابات

 في القياسات كانت التدريب بعد بينما محايد، نطاق في جميعيا
 واالىتمام، السعادة من نسبياً  عالية بدرجة يوحي مما إيجابي، نطاق

 في إيجابي ونمط التفاعبلت، خبلل التوتر درجة نسبياً  وانخفاض
 .وأطفاليم اآلباء بين التواصل
 اثر معرفة إلى ىدفت[ 10] وينغ مارشنت أجراىا دراسة وفي      
 مع اإليجابية الوالدية ميارات وتطبيق اكتساب عمى الوالدين تدريب
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 من وأربعة اآلباء من أربعة عمى الدراسة عينة واشتممت. أطفاليم
 منيم أثنين سنوات،( 9-6) بين ما أعمارىم تراوحت طفالاأل

 أنو عمى مصنف وواحد الخاصة، التربية في خدمات يتمقون
 التدريب واشتمل. تعمم صعوبات لديو واآلخر سموكيًا، مضطرب

 والتعميمات اإلرشادات وتطبيق اكتساب في اآلباء مساعدة عمى
 الذات، اقبةمر  واستراتيجيات اعمل، سمحت لو" مثل المناسبة
 وتعزيز الصحيح، التعميم استراتيجيات وتطبيق الفعال، الثناء وتقديم
 منازليم في أطفاليم إلى التعميمات اآلباء قدم ولقد. الطفل سموك
جراءات الوالدية لمميارات اآلباء تعمم بقياس الدراسة وقامت. يوميا  وا 
 الديةالو  الميارات عمى والمحافظة اآلباء وتطبيق الذات، تنظيم

. ألطفاليم التعاون سموك عمى الوالدية الميارات استخدام ثارآو 
 الميارات واستخدام تعمم في اآلباء نجاح إلى النتائج وأشارت
 أدى مما الذات، ومراقبة والتعزيز التعمم استراتيجيات إلى المستندة

 .لمطفل التعاون سموك في تحسن إلى ذلك
 إلى ىدفت دراسة [11] نيسوفوستا وريشارد ويندو وقام كما     
 األسرة دعم تدخل تقديم بعد أمورىم وأولياء األطفال تصورات وضع

 الدراسة في وشارك. الصمة ذات والصعوبات الطفل لسموكيات
 تراوحت طفبلً ( 22)و الرعاية ومقدمي األمور أولياء من( 100)

 تمت منظمة مقاببلت خبلل سنة( 12-5)  بين ما أعمارىم
 الغالب في يطبقون أنيم األمور أولياء تصورات رتوأشا. التدخل

 واألطفال األمور أولياء بعض أن حين في السموكية، االستراتيجيات
 الدراسة وأشارت كما. حياتيم من أخرى مجاالت في حموالً  ينتجون

 من يتجزأ ال جزءاً  واعتبارىا الوقاية، في األسرة دعم أىمية إلى
 لؤلطفال الخدمات تقدم التي المؤسسات بين المشتركة الخدمات

 .وعائبلتيم وسموكية انفعالية صعوبات من يعانون الذين
 مستوى فحص إلى ىدفت[  12] الحياري بيا قام دراسة وفي     
 التوحد من يعانون الذين األطفال ومعممي اآلباء معرفة

 عمى الدراسة عينة واشتممت. التطبيقي السموك تحميل باستراتيجيات
 مدينة في التوحد ذوي األطفال معممين من( 49)و باءاآل من( 38)

 قد والمعممين اآلباء أن النتائج وأظيرت. وكاليفورنيا تكساس
 كانت حيث ليم، بالنسبة أىمية االستراتيجيات أكثر استخدموا
 التعزيز وكان لآلباء، بالنسبة أىمية أكثر النمذجة استراتيجية
 اآلباء بين الفروق وأظيرت. ملي بالنسبة استخداماً  أكثر االجتماعي

 وجود أظيرت كما. والتدريب والجنس، الدين، متغيرات خبلل من
 لمتغيرات تبعاً  المعممين وبين اآلباء بين إحصائية داللة ذات فروق

 .الدراسة
 التعرف إلى ىدفت دراسة[ 13] والعويدي الصمادي وأجرى     
 الخاصة اجاتاالحتي ذوي الطمبة األمور أولياء معرفة مدى عمى

 واشتممت. الميارات لتمك التدريبية وحاجاتيم السموك تعديل لميارات
 العقمية اإلعاقة ذوي لمطمبة أمر ولي( 151) عمى الدراسة عينة

 التعمم وصعوبات والتوحد البصرية واإلعاقة السمعية واإلعاقة
 درجة أن النتائج وأظيرت. المتعددة واإلعاقات الجسمية، واإلعاقة
 لميارات الخاصة االحتياجات ذوي األطفال أمور أولياء معرفة
 أولياء حاجة أظيرت كما. المتوسط حدود في كانت السموك تعديل
 وجود  عدم إلى النتائج أشارت كما الميارات، بعض إلى األمور
 متغير ألثر ُتعزى التدريبية الحاجات في إحصائية داللة ذات فروق
 األمور أولياء معرفة في صائيةإح داللة ذات فروق ووجود; الجنس

; فأعمى الماجستير لصالح التعميمي المستوى ألثر ُتعزى لمميارات
 األمور أولياء بمعرفة إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم

 فروق وجود وعدم; اإلعاقة نوع لمتغير وفقاً  السموك تعديل بميارات
 السموك لتعدي بميارات األمور أولياء بمعرفة إحصائية داللة ذات
 . الطفل عمر لمتغير وفقاً 

 واإلجراءات الطريقة .4
 وعينتها الدراسة مجتمع أ.

 ذوي الطمبة أمور أولياء جميع من الدراسة مجتمع يتكون     
 عبد بن ناصر األمير بمركز أبنائيم الممتحقين التوحد اضطراب

 في لمتوحد السعودية والجمعية الرياض، مدينة في لمتوحد العزيز
 فقد الدراسة أفراد أما. أمر ولي( 240) حوالي وعددىم جدة، نةمدي
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 اختيارىم تم( أم 40و أب، 30) أمر ولي( 70) من تكونوا
 تعبئة عمى وافقوا الذين من الدراسة مجتمع من القصدية بالطريقة
 وفقاً  الدراسة أفراد توزيع( 1) رقم الجدول ويوضح ، االستبانة
 .التعميمي والمستوى لؤلبناء، دالتوح ودرجة والتدريب، لمجنس،

 1 جدول
 والمستوى التوحد ودرجة والتدريب الجنس متغيرات حسب الدراسة عينة

 التعميمي
 النسبة % العدد الفئات 

 42.9 30 ذكر الجنس
 57.1 40 أنثى 

 21.4 15 نعم التدريب
 78.6 55 ال 

 45.7 32 بسيطة درجة التوحد لألبناء
 54.3 38 متوسطة 

توى التعميميالمس  50.0 35 دبموم فأقل 
 50.0 35 بكالوريوس فأعمى 
 100.0 70 المجموع 
 أداة الدراسة . ب
قام الباحث ببناء استبانة مسحية مكونة من جزأين بيدف      

التعرف إلى مستوى أىمية واستخدام أولياء األمور الستراتيجيات 
ة ىي: يتضمن الجزء األول معمومات ديموغرافيو تعديل السموك، 

الجنس، والمستوى التعميمي ألولياء األمور، ودرجة التوحد لؤلبناء، 
 والتدريب عمى استراتيجيات تعديل السموك.

( فقرة مستخدمًا 27أما الجزء الثاني من االستبانة فقد تضمن )     
سمم ليكرت، وقد قام الباحث بوضع خمسة خيارات لؤلىمية وخمسة 

( 0( ، فتدل الدرجة )4-0يا من )خيارات لبلستخدام تتراوح درجت
( عمى أن 4عمى أن الفقرة غير ميمة وغير مستخدمة، والدرجة )

 الفقرة ميمة جدًا ودائمة االستخدام. 
 ج. صدق األداة

ولمتحقق من صدق أداة الدراسة، ُعرضت األداة عمى خمسة      
من المحكمين المختصين من أعضاء ىيئة التدريس في التربية 

جامعة الممك عبد العزيز وجامعة عمان العربية، حيث الخاصة في 

ُطمب من ىؤالء المحكمين إبداء الرأي في فقرات االستبانة إما 
باإلضافة أو الحذف أو التعديل بحسب ما يرونو مناسبًا ووفقًا 
لمجريات الدراسة حيث تم اعتماد الفقرات التي حصمت عمى األقل 

 % ( من قبل المحكمين.  80نسبة ) 
 ثبات األداة د.

حسبت معامبلت ثبات االتساق الداخمي لؤلداة، وقد بمغ       
(، ومعامل الثبات لبلستخدام 88,0معامل الثبات لؤلىمية )

( وكبلىما يشيران إلى درجة ثبات مقبولة ألغراض ىذه 90,0)
 ( .2الدراسة ، انظر جدول رقم )

 2جدول 
واستخدام استراتيجيات تعديل  معامالت الثبات ) كرومباخ الفا ( ألداة أهمية

 السموك
 االتساق الداخلً المجاالت

األهمٌةمقٌاس   0.88 

 0.90 مقٌاس االستخدام

 
 الدراسة نتائج  5. 

 سمم تراوح واالستخدام األىمية درجات تحديد ألغراض       
/  أىمية درجة إلى( 0) الدرجة فتشير درجات،( 4-0) بين اإلجابة
 استخدام/ أىمية درجة إلى( 4) الدرجة يروتش متدنية، استخدام
: التالي المعيار اعتماد تم المستويات تحديد وألغراض. مرتفعة

 متدنية، استخدام/أىمية درجة ىي واثنان واحد بين ما المتوسطات
 استخدام/  أىمية درجة ىي وثبلثة اثنين بين ما والمتوسطات

/ أىمية درجة ىي وأربعة ثبلثة بين ما والمتوسطات متوسطة،
 .مرتفعة استخدام
 :الدراسة أسئمة عن اإلجابة يمي وفيما
 أىمية أكثر السموك تعديل استراتيجيات أي: األول السؤال     

 التوحد؟ اضطراب ذوي الطمبة أمور ألولياء بالنسبة
 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عن لئلجابة     

 أدناه والجدول السموك، تعديل الستراتيجيات المعيارية واالنحرافات
 .ذلك يوضح
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 3جدول 
مرتبة تنازلٌاً حسب المتوسطات الحسابٌة ألهمٌة استراتٌجٌات تعدٌل السلوك بالنسبة آلباء الطلبة التوحدٌٌنالمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة   

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً الفقرات الرقم الرتبة

1 4. ات االجتماعيةالمعزز   3.49 1.10 

2 12.  1.12 3.36 النمذجة 

3 7.  1.38 2.97 التلقين 

4 6.  1.27 2.94 التعزيز السلبي 

5 1.  1.06 2.91 التعزيز اإليجابي 

5 19.  1.16 2.91 العقاب 

7 22.  1.31 2.89 جدول التعزيز النسبة الثابتة 

8 14.  1.26 2.84 التعزيز التفاضلي للسلوك النقيض 

9 11.  1.13 2.83 التسلسل 

12 8.  1.35 2.81 اإلخفاء 

11 13.  1.34 2.80 التعزيز التفاضلي للسلوكات األخرى 

12 3. النشاطية المعززات   2.69 1.29 

12 9.  1.31 2.69 التشكيل 

14 15.  1.30 2.63 التعزيز التفاضلي للنقصان التدريجي 

15 21.  1.38 2.60 جدول التعزيز النسبة المتغيرة 

16 2. المادية المعززات   2.54 1.39 

16 16.  1.35 2.54 تكلفة االستجابة 

16 18.  1.43 2.54 التصحيح الزائد  للوضع 

19 22.  1.45 2.46 جدول التعزيز الفترة الزمنية الثابتة 

22 12.  1.29 2.26 اإلطفاء 

21 23.  1.46 1.90 جدول التعزيز الفترة الزمنية المتغيرة 

22 5. زيز الرمزيالتع   1.83 1.34 

23 25.  1.53 1.66 تسجيل تكرار حدوث السلوك 

24 24.  1.22 1.57 القياس المستمر 

24 27.  1.52 1.57 تسجيل الفواصل الزمنية 

26 26.  1.56 1.54 تسجيل مدة حدوث السلوك 

27 17.  1.47 1.46 اإلقصاء 

 67. 2.49 الدرجة الكلٌة لألهمٌة  

 بين ما تراوحت قد الحسابية المتوسطات أن( 3) الجدول يبين     
 استراتيجية ألىمية حسابي متوسط أعمى بمغ حيث ،(3.49 -1.46)

 وفي ،(3.49) الحسابي متوسطيا بمغ حيث االجتماعية المعززات
  حسابي بمتوسط اإلقصاء استراتيجية أىمية جاءت األخيرة المرتبة

 ككل لؤلىمية يالحساب المتوسط وبمغ. متدنية وبدرجة( 1.46)
 .متوسطة درجة وىي( 2.49)

 استخداماً  أكثر السموك تعديل استراتيجيات أي: الثاني السؤال   
 التوحد؟ اضطراب ذوي الطمبة أمور ألولياء بالنسبة
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 .ذلك يوضح أدناه ولوالجد السموك، تعديل الستراتيجيات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عن لئلجابة  
 4جدول 

مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستخدام استراتيجيات تعديل السموك بالنسبة آلباء الطمبة التوحديين  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
1 4.  46. 3.81 المعززات االجتماعية 
2 12.  1.21 2.99 النمذجة 
3 19.  1.23 2.83 العقاب 
4 7.  1.28 2.71 التمقين 
5 6.  1.26 2.57 التعزيز السمبي 
6 1.  1.11 2.53 التعزيز اإليجابي 
7 11.  1.37 2.51 التسمسل 
8 20.  1.66 2.43 جدول التعزيز النسبة الثابتة 
9 3.  1.47 2.40 المعززات النشاطية 
10 9. شكيلالت   2.27 1.43 
10 13.  1.41 2.27 التعزيز التفاضمي لمسموكات األخرى 
12 8.  1.47 2.23 اإلخفاء 
13 14.  1.47 2.20 التعزيز التفاضمي لمسموك النقيض 
13 21.  1.50 2.20 جدول التعزيز النسبة المتغيرة 
15 15.  1.37 2.17 التعزيز التفاضمي لمنقصان التدريجي 
16 16. ستجابةتكمفة اال   2.16 1.45 
17 10.  94. 2.11 اإلطفاء 
18 2.  1.42 2.10 المعززات المادية 
19 18.  1.57 2.07 التصحيح الزائد  لموضع 
20 22.  1.65 1.91 جدول التعزيز الفترة الزمنية الثابتة 
21 23.  1.48 1.47 جدول التعزيز الفترة الزمنية المتغيرة 
22 24.  1.59 1.24 القياس المستمر 
23 5.  1.45 1.20 التعزيز الرمزي 
24 27.  1.60 1.14 تسجيل الفواصل الزمنية 
25 26.  1.57 1.11 تسجيل مدة حدوث السموك 
26 25.  1.51 1.04 تسجيل تكرار حدوث السموك 
27 17.  1.06 66. اإلقصاء 
 75. 2.09 الدرجة الكمية لالستخدام  
 بين ما تراوحت قد سابيةالح المتوسطات أن( 4) الجدول يبين     

 الستخدام حسابي متوسط أعمى بمغ حيث ،(3.81 -0.66)
 الحسابي متوسطيا بمغ حيث االجتماعية المعززات استراتيجية

 اإلقصاء استراتيجية استخدام جاء األخيرة المرتبة وفي ،(3.81)
 الحسابي المتوسط وبمغ. متدنية بدرجة( 0.66) حسابي بمتوسط

 .متوسطة درجة وىي( 2.09) ككل لبلستخدام

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل: الثالث السؤال     
 أىمية مستوى في التوحد اضطراب ذوي الطمبة أمور أولياء

 الجنس؟ متغير إلى تعزى السموك تعديل استراتيجيات واستخدام
 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عن لئلجابة     

 السموك تعديل استراتيجيات واستخدام ألىمية معياريةال واالنحرافات



212013  

 

 .ذلك يوضح أدناه ولوالجد ،"ت" اختبار استخدام تم الحسابية المتوسطات بين اإلحصائية الفروق ولبيان الجنس، متغير حسب
 5جدول 
ديل السموكأهمية استراتيجيات تعالجنس عمى ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"   

 انثى ذكر استراتيجيات تعديل السموك
 قيمة
المتوسط  الداللة اإلحصائية ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 584. 551.- 1.025 2.98 1.117 2.83 المعززات الغذائية
 362. 917.- 1.366 2.68 1.426 2.37 المعززات المادية

لنشاطيةالمعززات ا  2.90 1.029 2.53 1.450 1.206 .232 
 576. 562.- 986. 3.55 1.248 3.40 المعززات االجتماعية

 385. 874.- 1.339 1.95 1.348 1.67 المعززات الرمزية
 011. 2.627- 1.012 3.27 1.456 2.50 التعزيز السمبي

 021. 2.371- 1.244 3.30 1.456 2.53 التمقين
 434. 788.- 1.309 2.93 1.422 2.67 اإلخفاء
 116. 1.593- 1.257 2.90 1.354 2.40 التشكيل
 958. 053. 1.296 2.25 1.311 2.27 اإلطفاء

 302. 1.040- 1.131 2.95 1.124 2.67 التسمسل
 148. 1.464- 1.086 3.53 1.137 3.13 النمذجة

 858. 179. 1.330 2.77 1.367 2.83 التعزيز التفاضمي لمسموكات األخرى
 314. 1.015- 1.143 2.98 1.398 2.67 التعزيز التفاضمي لمسموك النقيض

يالتدريجالتعزيز التفاضمي لمنقصان   2.47 1.252 2.75 1.335 -.902 .370 
 402. 843. 1.375 2.42 1.317 2.70 تكمفة االستجابة

 443. 772.- 1.466 1.58 1.489 1.30 اإلقصاء
 775. 287. 1.432 2.50 1.453 2.60 التصحيح الزائد  لموضع

 029. 2.225- 1.035 3.18 1.251 2.57 العقاب
 640. 470.- 1.300 2.95 1.349 2.80 جدول التعزيز النسبة الثابتة

 862. 174.- 1.372 2.62 1.406 2.57 جدول التعزيز النسبة المتغيرة
 170. 1.388 1.532 2.25 1.311 2.73 جدول التعزيز الفترة الزمنية الثابتة

 323. 995. 1.463 1.75 1.447 2.10 جدول التعزيز الفترة الزمنية المتغيرة
 000. 3.682- 1.485 2.00 000. 1.00 القياس المستمر

 672. 426.- 1.377 1.73 1.736 1.57 تسجيل تكرار حدوث السموك
 s1.75 1.515 -1.291 .201 1.596 1.27 تسجيل مدة حدوث السموك

صل الزمنيةتسجيل الفوا  1.27 1.596 1.80 1.436 -1.466 .147 
 166. 1.401- 618. 2.59 720. 2.36 الدرجة الكمية لألهمية

أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في      
الدرجة الكمية ألىمية استراتيجيات تعديل السموك ُتعزى لمتغير 

توسط الحسابي (، وبمغ الم1.401-الجنس، فقد بمغت قيمة ت )
يرت وجود فروق ذات (. كما أظ2.59(، ولئلناث )2.36لمذكور )

( في متوسطات أىمية بعض α = 0.05) داللة إحصائية
استراتيجيات تعديل السموك التالية بين الذكور واإلناث: استراتيجية 

لصالح اإلناث،  (2.627-)التعزيز السمبي، فقد بمغت قيمة ت
( لصالح اإلناث، 2.371-بمغت قيمة ت ) لتمقين، فقدواستراتيجية ا



212013  

 

( لصالح اإلناث، 2.225-العقاب، فقد بمغت قيمة ت )واستراتيجية 
( 3.682-واستراتيجية القياس المستمر، فقد بمغت قيمة ت )

لصالح اإلناث. أما بالنسبة لباقي االستراتيجيات فقد أظيرت النتائج 

 واإلناثعدم وجود فروق في متوسطات أىميتيا بين الذكور 
 . والجدول أدناه بوضح ذلك

 6جدول 
استخدام استراتٌجٌات تعدٌل السلوكالجنس على ألثر المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واختبار "ت"   

 أنثى ذكر استراتيجيات تعديل السموك
 قيمة
المتوسط  الداللة اإلحصائية ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

 539. 617.- 928. 2.60 1.331 2.43 المعززات الغذائية
 612. 509.- 1.196 2.17 1.682 2.00 المعززات المادية

 327. 987. 1.446 2.25 1.499 2.60 المعززات النشاطية
 204. 1.282- 463. 3.88 450. 3.73 المعززات االجتماعية

 621. 497. 1.399 1.12 1.535 1.30 المعززات الرمزية
 550. 601.- 1.075 2.65 1.479 2.47 التعزيز السمبي

 406. 837.- 1.357 2.82 1.165 2.57 التمقين
 499. 680. 1.471 2.12 1.474 2.37 اإلخفاء
 849. 191.- 1.454 2.30 1.431 2.23 التشكيل
 383. 879.- 992. 2.20 871. 2.00 اإلطفاء

 921. 100. 1.485 2.50 1.224 2.53 التسمسل
 778. 283. 1.197 2.95 1.245 3.03 النمذجة

 629. 486. 1.400 2.20 1.450 2.37 التعزيز التفاضمي لمسموكات األخرى
 745. 326. 1.424 2.15 1.552 2.27 التعزيز التفاضمي لمسموك النقيض

 230. 1.211 1.377 2.00 1.354 2.40 التعزيز التفاضمي لمنقصان التدريجي
 026. 2.278 1.567 1.83 1.163 2.60 تكمفة االستجابة

 772. 291. 1.005 63. 1.149 70. اإلقصاء
 131. 1.528 1.466 1.83 1.673 2.40 التصحيح الزائد  لموضع

 052. 1.980- 1.095 3.08 1.333 2.50 العقاب
 758. 309. 1.779 2.37 1.526 2.50 جدول التعزيز النسبة الثابتة

عزيز النسبة المتغيرةجدول الت  2.17 1.440 2.23 1.561 -.160 .873 
 032. 2.193 1.663 1.55 1.522 2.40 جدول التعزيز الفترة الزمنية الثابتة

جدول التعزيز الفترة الزمنية 
 267. 1.120 1.454 1.30 1.512 1.70 المتغيرة

 684. 409. 1.567 1.18 1.647 1.33 القياس المستمر
حدوث السموكتسجيل تكرار   1.07 1.574 1.03 1.476 .114 .910 

 931. 088. 1.630 1.10 1.502 1.13 تسجيل مدة حدوث السموك
 685. 407. 1.559 1.08 1.675 1.23 تسجيل الفواصل الزمنية
 553. 597. 783. 2.04 712. 2.15 الدرجة الكمية لالستخدام
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 في صائيةإح داللة ذات فروق وجود عدم النتائج ظيرتأ     
 لمتغير ُتعزى السموك تعديل استراتيجيات الستخدام الكمية الدرجة
 الحسابي المتوسط وبمغ ،(597). ت قيمة بمغت فقد الجنس،
 ذات فروق وجود أظيرت كما(. 2.04) ولئلناث ،(2.15) لمذكور
 تعديل استراتيجيات بعض استخدام متوسطات في إحصائية داللة

 االستجابة، تكمفة استراتيجية: واإلناث رالذكو  بين التالية السموك
 جدول واستراتيجية الذكور، لصالح( 2.278) ت قيمة بمغت فقد

 لصالح(  2.19) ت قيمة بمغت فقد الثابتة، الزمنية الفترة التعزيز
  عدم النتائج أظيرت فقد االستراتيجيات لباقي بالنسبة أما. الذكور

 .واإلناث ذكورال بين استخداميا متوسطات في فروق وجود
 أمور أولياء بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل: الرابع السؤال
 واستخدام أىمية مستوى في التوحد اضطراب ذوي الطمبة

 لؤلبناء؟ التوحد درجة إلى تعزى السموك تعديل استراتيجيات
 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عن لئلجابة     

 السموك تعديل استراتيجيات واستخدام ألىمية  يةالمعيار  واالنحرافات
 بين اإلحصائية الفروق ولبيان التوحد، درجة متغير حسب

 يوضح أدناه والجدول ،"ت"اختبار استخدام تم الحسابية المتوسطات
 .ذلك

 7جدول 
جٌات تعدٌل السلوكأهمٌة استراتٌدرجة التوحد على ألثر المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واختبار "ت"   

 استراتيجيات تعديل السموك
 

 متوسطة بسيطة
 قيمة
 ت

المتوسط  الداللة االحصائية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 954. 058.- 912. 2.92 1.228 2.91 المعززات الغذائية
 256. 1.147 1.532 2.37 1.191 2.75 المعززات المادية

 705. 380. 1.384 2.63 1.191 2.75 المعززات النشاطية
 237. 1.194 1.169 3.34 1.004 3.66 المعززات االجتماعية

 246. 1.169- 1.375 2.00 1.289 1.63 المعززات الرمزية
 084. 1.755- 1.062 3.18 1.450 2.66 التعزيز السمبي

 004. 2.942- 1.198 3.39 1.436 2.47 التمقين
اءاإلخف  2.72 1.486 2.89 1.247 -.539 .592 

 359. 923. 1.329 2.55 1.298 2.84 التشكيل
 057. 1.935- 1.246 2.53 1.294 1.94 اإلطفاء

 463. 738. 1.005 2.74 1.268 2.94 التسمسل
 447. 765. 1.201 3.26 1.016 3.47 النمذجة

 336. 969. 1.258 2.66 1.425 2.97 التعزيز التفاضمي لمسموكات األخرى
 702. 384. 1.277 2.79 1.254 2.91 التعزيز التفاضمي لمسموك النقيض

 730. 346. 1.308 2.58 1.306 2.69 التعزيز التفاضمي لمنقصان التدريجي
 343. 955.- 1.338 2.68 1.362 2.38 تكمفة االستجابة

 016. 2.472- 1.636 1.84 1.107 1.00 اإلقصاء
ضعالتصحيح الزائد  لمو   2.44 1.523 2.63 1.364 -.562 .576 

 089. 1.726- 1.018 3.13 1.285 2.66 العقاب
 037. 2.124- 1.111 3.18 1.459 2.53 جدول التعزيز النسبة الثابتة

 075. 1.806- 1.398 2.87 1.301 2.28 جدول التعزيز النسبة المتغيرة
 790. 267.- 1.502 2.50 1.411 2.41 جدول التعزيز الفترة الزمنية الثابتة

 029. 2.237 1.519 1.55 1.281 2.31 جدول التعزيز الفترة الزمنية المتغيرة
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 7تابع جدول 

 523. 642.- 1.381 1.66 1.016 1.47 القياس المستمر
 435. 786.- 1.398 1.79 1.685 1.50 تسجيل تكرار حدوث السموك
 804. 249. 1.538 1.50 1.604 1.59 تسجيل مدة حدوث السموك

يل الفواصل الزمنيةتسج  1.59 1.478 1.55 1.572 .112 .911 
 450. 760.- 539. 2.55 799. 2.42 الدرجة الكمية لألهمية

        إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظيرت     
(α= 0.05 )السموك تعديل استراتيجيات ألىمية الكمية الدرجة في 

 وبمغ ،(760.-) ت قيمة بمغت فقد التوحد، درجة ألثر ُتعزي
 التوحد ودرجة ،(2.42) البسيطة التوحد لدرجة الحسابي المتوسط
   إحصائية داللة ذات فروق وجود أظيرت كما(.  2.55) المتوسطة

(α= 0.05 )تعديل استراتيجيات بعض أىمية متوسطات في 
 فقد التمقين، استراتيجية: التوحد درجة ألثر ُتعزى التالية السموك

 المتوسطة، التوحد درجة لصالح( 2.942-) ت يمةق بمغت
 درجة لصالح( 2.472-) ت قيمة بمغت فقد اإلقصاء، واستراتيجية

 فقد الثابتة، النسبة التعزيز جدول واستراتيجية المتوسطة، التوحد
 أما. المتوسطة التوحد درجة لصالح( 2.124-) ت قيمة بمغت

 فروق وجود عدم النتائج ظيرتأ فقد االستراتيجيات لباقي بالنسبة
والجدول  والمتوسطة البسيطة الدرجة بين أىميتيا متوسطات في

 .أدناه بوضح ذلك
 8جدول 

استراتٌجٌات تعدٌل السلوك استخدامعلى  لألبناءدرجة التوحد ألثر المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واختبار "ت"   

سطةمتو  بسيطة استراتيجيات تعديل السموك  
 قيمة
 ت

المتوسط  الداللة االحصائية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 510. 663. 1.058 2.45 1.185 2.63 المعززات الغذائية
 097. 1.683 1.366 1.84 1.434 2.41 المعززات المادية

 030. 2.217 1.524 2.05 1.306 2.81 المعززات النشاطية
 286. 1.075- 475. 3.87 440. 3.75 المعززات االجتماعية

 670. 427. 1.455 1.13 1.464 1.28 المعززات الرمزية
 808. 244.- 1.079 2.61 1.459 2.53 التعزيز السمبي

 472. 723.- 1.270 2.82 1.292 2.59 التمقين
 277. 1.096 1.488 2.05 1.435 2.44 اإلخفاء
 378. 888. 1.455 2.13 1.413 2.44 التشكيل
 026. 2.273- 909. 2.34 920. 1.84 اإلطفاء

 136. 1.510 1.487 2.29 1.184 2.78 التسمسل
 282. 1.084 1.326 2.84 1.051 3.16 النمذجة

 008. 2.717 1.359 1.87 1.344 2.75 التعزيز التفاضمي لمسموكات األخرى
 084. 1.755 1.477 1.92 1.414 2.53 التعزيز التفاضمي لمسموك النقيض

 028. 2.252 1.386 1.84 1.268 2.56 التعزيز التفاضمي لمنقصان التدريجي
 327. 987. 1.507 2.00 1.382 2.34 تكمفة االستجابة

 069. 1.846- 1.256 87. 712. 41. اإلقصاء
 186. 1.337 1.551 1.84 1.578 2.34 التصحيح الزائد  لموضع

 096. 1.686- 1.207 3.05 1.216 2.56 العقاب
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 211. 1.262- 1.713 2.66 1.588 2.16 جدول التعزيز النسبة الثابتة
 096. 1.686- 1.589 2.47 1.338 1.87 جدول التعزيز النسبة المتغيرة

 693. 397. 1.809 1.84 1.459 2.00 جدول التعزيز الفترة الزمنية الثابتة
 002. 3.271 1.385 97. 1.390 2.06 جدول التعزيز الفترة الزمنية المتغيرة

 021. 2.371 1.462 84. 1.631 1.72 القياس المستمر
 126. 1.548 1.398 79. 1.599 1.34 تسجيل تكرار حدوث السموك
 027. 2.263 1.446 74. 1.605 1.56 تسجيل مدة حدوث السموك

 013. 2.561 1.450 71. 1.638 1.66 تسجيل الفواصل الزمنية
 114. 1.600 709. 1.96 779. 2.24 الدرجة الكمية لالستخدام

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظيرت     
(α=0.05)    تعديل استراتيجيات الستخدام الكمية الدرجة في 

 ت قيمة بمغت فقد لؤلبناء، التوحد درجة ألثر ُتعزي السموك
 ،(2.24) البسيطة التوحد ةلدرج الحسابي المتوسط وبمغ ،(1.600)

 ذات فروق وجود أظيرت كما(. 1.96) المتوسطة التوحد ودرجة
 بعض استخدام متوسطات في (α= 0.05) إحصائية داللة

: التوحد درجة ألثر ُتعزى التالية السموك تعديل استراتيجيات
 لصالح( 2.217) ت قيمة بمغت فقد النشاطية، المعززات استراتيجية

 لمسموكات التفاضمي التعزيز واستراتيجية لبسيطة،ا التوحد درجة
 التوحد درجة لصالح(  2.717) ت قيمة  بمغت فقد األخرى،
 فقد التدريجي، لمنقصان التفاضمي التعزيز واستراتيجية البسيطة،

 واستراتيجية البسيطة، التوحد درجة لصالح(  2.252) ت قيمة بمغت
 التوحد درجة لصالح(  2.371) ت قيمة بمغت فقد المستمر، القياس

 ت قيمة بمغت فقد الزمنية، الفواصل تسجيل واستراتيجية البسيطة،
 فقد اإلطفاء، واستراتيجية البسيطة، التوحد درجة لصالح(  2.561)

 أما. المتوسطة التوحد درجة صالحل )2.273-) ت قيمة بمغت
 يف فروق وجود عدم النتائج أظيرت فقد االستراتيجيات لباقي بالنسبة

 .والمتوسطة البسيطة الدرجة بين استخداميا متوسطات
 أولياء بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل: الخامس السؤال
 واستخدام أىمية مستوى في التوحد اضطراب ذوي الطمبة أمور

 التعميمي؟ المستوى عامل إلى تعزى السموك تعديل استراتيجيات
 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عن لئلجابة     

 السموك تعديل استراتيجيات واستخدام ألىمية المعيارية واالنحرافات
 بين اإلحصائية الفروق ولبيان التعميمي، المستوى عامل حسب

 يوضح أدناه والجدول ،"ت" اختبار استخدام تم الحسابية المتوسطات
 .ذلك

 9جدول 
أهمية استراتيجيات تعديل السموكالمستوى التعميمي عمى ألثر تبار "ت" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واخ   

 بكالوريوس فأعمى دبموم فأقل استراتيجيات تعديل السموك
 قيمة
المتوسط  الداللة االحصائية ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 041. 2.078- 664. 3.17 1.305 2.66 المعززات الغذائية
 865. 171.- 1.357 2.57 1.442 2.51 المعززات المادية

 463. 738. 1.399 2.57 1.183 2.80 المعززات النشاطية
 280. 1.088 1.162 3.34 1.031 3.63 المعززات االجتماعية

 724. 354. 1.262 1.77 1.430 1.89 المعززات الرمزية
 002. 3.200- 1.143 3.40 1.245 2.49 التعزيز السمبي
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 732. 344.- 1.403 3.03 1.380 2.91 التمقين
 662. 439.- 1.132 2.89 1.559 2.74 اإلخفاء
 471. 725. 1.335 2.57 1.302 2.80 التشكيل
 041. 2.082- 1.170 2.57 1.349 1.94 اإلطفاء

 834. 210. 1.158 2.80 1.115 2.86 التسمسل
 751. 319.- 1.218 3.40 1.022 3.31 النمذجة

 860. 178.- 1.248 2.83 1.437 2.77 التعزيز التفاضمي لمسموكات األخرى
 510. 662. 1.221 2.74 1.305 2.94 التعزيز التفاضمي لمسموك النقيض

 466. 734.- 1.291 2.74 1.314 2.51 التعزيز التفاضمي لمنقصان التدريجي
 726. 352.- 1.397 2.60 1.314 2.49 تكمفة االستجابة

 074. 1.817- 1.477 1.77 1.417 1.14 اإلقصاء
 741. 332.- 1.333 2.60 1.541 2.49 التصحيح الزائد  لموضع

 684. 408. 1.192 2.86 1.150 2.97 العقاب
 857. 181. 1.309 2.86 1.337 2.91 جدول التعزيز النسبة الثابتة

 731. 345. 1.462 2.54 1.305 2.66 جدول التعزيز النسبة المتغيرة
 070. 1.843 1.593 2.14 1.239 2.77 جدول التعزيز الفترة الزمنية الثابتة

 808. 245. 1.648 1.86 1.259 1.94 جدول التعزيز الفترة الزمنية المتغيرة
 699. 389.- 1.330 1.63 1.121 1.51 القياس المستمر

 162. 1.415- 1.380 1.91 1.649 1.40 تسجيل تكرار حدوث السموك
 879. 152.- 1.461 1.57 1.669 1.51 تسجيل مدة حدوث السموك

 755. 313.- 1.497 1.63 1.560 1.51 تسجيل الفواصل الزمنية
 599. 528.- 628. 2.53 712. 2.45 الدرجة الكمية لألهمية

        إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظيرت     
(α= 0.05 )السموك تعديل استراتيجيات ألىمية الكمية الدرجة في 

    ت قيمة بمغت فقد. األمور ألولياء التعميمي المستوى ألثر ُتعزى
 الدبموم حممة من األمور ألولياء الحسابي المتوسط وبمغ ،(528.-)

   فأعمى البكالوريوس حممة من األمور وألولياء ،(2.45) فأقل
   إحصائية داللة ذات قفرو  وجود النتائج أظيرت كما(.  2.53)
(α = 0.05 )تعديل استراتيجيات بعض أىمية متوسطات في 

 المعززات استراتيجية: التعميمي المستوى ألثر ُتعزى التالية السموك
 من األمور أولياء لصالح( 2.078) ت قيمة بمغت فقد الغذائية،

 بمغت فقد السمبي، التعزيز واستراتيجية فأعمى، البكالوريوس حممة
 البكالوريوس حممة من األمور أولياء لصالح( 3.200-) ت مةقي

 لصالح( 2.082-) ت قيمة بمغت فقد اإلطفاء، واستراتيجية فأعمى،
والجدول أدناه بوضح  فأعمى البكالوريوس حممة من األمور أولياء
 .ذلك
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 11جدول 
 كاستخدام استراتيجيات تعديل السمو ميمي عمى المستوى التعألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 بكالوريوس فأعمى دبموم فأقل استراتيجيات تعديل السموك
 قيمة
المتوسط  الداللة االحصائية ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 915. 107.- 1.146 2.54 1.095 2.51 المعززات الغذائية
ماديةالمعززات ال  2.34 1.608 1.86 1.167 1.447 .153 

 003. 3.109 1.549 1.89 1.197 2.91 المعززات النشاطية
 068. 1.851- 284. 3.91 572. 3.71 المعززات االجتماعية

 031. 2.201 1.150 83. 1.632 1.57 المعززات الرمزية
 851. 189.- 1.193 2.60 1.336 2.54 التعزيز السمبي

 023. 2.319 1.330 2.37 1.136 3.06 التمقين
 033. 2.176 1.287 1.86 1.557 2.60 اإلخفاء
 158. 1.428 1.403 2.03 1.442 2.51 التشكيل
 615. 505. 1.056 2.06 822. 2.17 اإلطفاء

 008. 2.738 1.463 2.09 1.136 2.94 التسمسل
 769. 294. 1.259 2.94 1.175 3.03 النمذجة

يز التفاضمي لمسموكات األخرىالتعز   2.51 1.422 2.03 1.382 1.449 .152 
 022. 2.349 1.389 1.80 1.459 2.60 التعزيز التفاضمي لمسموك النقيض

 388. 869. 1.465 2.03 1.278 2.31 التعزيز التفاضمي لمنقصان التدريجي
 219. 1.240 1.474 1.94 1.416 2.37 تكمفة االستجابة

 1.000 000. 1.056 66. 1.083 66. اإلقصاء
 498. 681. 1.454 1.94 1.694 2.20 التصحيح الزائد  لموضع

 440. 777.- 1.305 2.94 1.152 2.71 العقاب
 569. 572. 1.711 2.31 1.633 2.54 جدول التعزيز النسبة الثابتة

 752. 317.- 1.559 2.26 1.458 2.14 جدول التعزيز النسبة المتغيرة
عزيز الفترة الزمنية الثابتةجدول الت  2.09 1.597 1.74 1.704 .869 .388 

 090. 1.718- 1.664 1.77 1.224 1.17 جدول التعزيز الفترة الزمنية المتغيرة
 263. 1.128 1.581 1.03 1.597 1.46 القياس المستمر

 387. 870. 1.510 89. 1.511 1.20 تسجيل تكرار حدوث السموك
موكتسجيل مدة حدوث الس  1.43 1.632 .80 1.451 1.703 .093 
 101. 1.665 1.562 83. 1.597 1.46 تسجيل الفواصل الزمنية
 068. 1.856 798. 1.92 671. 2.25 الدرجة الكمية لالستخدام

      إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظيرت       
(α= 0.05)    تعديل استراتيجيات الستخدام الكمية الدرجةفي 

 بمغت فقد األمور، ألولياء التعميمي المستوى ألثر ُتعزى السموك
 من األمور ألولياء الحسابي المتوسط وبمغ ،(1.856) ت قيمة
 البكالوريوس حممة من األمور وألولياء ،(2.25) فأقل الدبموم حممة

 داللة ذات فروق وجود  النتائج أظيرت كما(. 1.92) فأعمى
 استراتيجيات بعض استخدام متوسطات في (α=0.05) إحصائية

 استراتيجية: التعميمي المستوى ألثر ُتعزى التالية السموك تعديل
 أولياء لصالح( 3.109) ت قيمة بمغت فقد النشاطية، المعززات
 فقد الرمزية، المعززات واستراتيجية فأقل، الدبموم حممة من األمور
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 الدبموم حممة من األمور أولياء لصالح( 2.201) ت قيمة بمغت
 لصالح( 2.319) ت قيمة بمغت فقد التمقين، واستراتيجية فأقل،
 فقد اإلخفاء، واستراتيجية فأقل، الدبموم حممة من األمور أولياء
 الدبموم حممة من األمور أولياء لصالح( 2.176) ت قيمة بمغت
 لصالح(  2.738) ت قيمة بمغت فقد التسمسل، واستراتيجية فأقل،
 التفاضمي التعزيز واستراتيجية فأقل، الدبموم حممة من وراألم أولياء

 أولياء لصالح( 2.349) ت قيمة بمغت فقد النقيض، لمسموك
 .فأقل الدبموم حممة من األمور

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل: السادس السؤال     
 أىمية مستوى في التوحد اضطراب ذوي الطمبة أمور أولياء

 التدريب؟ عامل إلى تعزى السموك تعديل تيجياتاسترا واستخدام
 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عن لئلجابة     

 السموك تعديل استراتيجيات واستخدام ألىمية المعيارية واالنحرافات
 المتوسطات بين اإلحصائية الفروق ولبيان التدريب، متغير حسب

 .ذلك يوضح أدناه دولوالج ،"ت" اختبار استخدام تم الحسابية

 11جدول 
أهمية استراتيجيات تعديل السموكالتدريب عمى ألثر "ت"  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  

 لم يخضع التدريب خضع لمتدريب استراتيجيات تعديل السموك
 قيمة
المتوسط  الداللة االحصائية ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ابيالمتوسط الحس  االنحراف المعياري 

 938. 078. 1.041 2.91 1.163 2.93 المعززات الغذائية
 976. 030.- 1.399 2.55 1.407 2.53 المعززات المادية

 774. 288.- 1.242 2.71 1.502 2.60 المعززات النشاطية
 329. 983. 1.197 3.42 594. 3.73 المعززات االجتماعية

 324. 993. 1.308 1.75 1.457 2.13 المعززات الرمزية
 846. 195. 1.359 2.93 926. 3.00 التعزيز السمبي

 613. 509. 1.317 2.93 1.642 3.13 التمقين
 034. 2.160 1.419 2.64 834. 3.47 اإلخفاء
 207. 1.273 1.272 2.58 1.438 3.07 التشكيل
 045. 2.040- 1.257 2.42 1.291 1.67 اإلطفاء

 256. 1.145- 1.059 2.91 1.356 2.53 التسمسل
 726. 352.- 991. 3.38 1.534 3.27 النمذجة

 1.000 000. 1.366 2.80 1.265 2.80 التعزيز التفاضمي لمسموكات األخرى
 883. 148.- 1.268 2.85 1.265 2.80 التعزيز التفاضمي لمسموك النقيض

 751. 318.- 1.350 2.65 1.125 2.53 التعزيز التفاضمي لمنقصان التدريجي
 078. 1.787- 1.245 2.69 1.604 2.00 تكمفة االستجابة

 978. 028. 1.463 1.45 1.552 1.47 اإلقصاء
 110. 1.618 1.510 2.40 961. 3.07 التصحيح الزائد  لموضع

 037. 2.126 1.201 2.76 834. 3.47 العقاب
 138. 1.502 1.387 2.76 900. 3.33 جدول التعزيز النسبة الثابتة

 675. 421. 1.450 2.56 1.100 2.73 جدول التعزيز النسبة المتغيرة
 041. 2.084 1.509 2.27 990. 3.13 جدول التعزيز الفترة الزمنية الثابتة

 372. 899.- 1.459 1.98 1.454 1.60 جدول التعزيز الفترة الزمنية المتغيرة
 736. 338. 1.199 1.55 1.345 1.67 القياس المستمر
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 11 جدول تابع

يل تكرار حدوث السموكتسج  1.93 1.534 1.58 1.536 .786 .435 
 202. 1.289 1.512 1.42 1.690 2.00 أتسجيل مدة حدوث السموك

 301. 1.042 1.514 1.47 1.534 1.93 تسجيل الفواصل الزمنية
 427. 799. 706. 2.46 504. 2.61 الدرجة الكمية لألهمية

        إحصائية داللة تذا فروق وجود عدم النتائج أظيرت     
(α= 0.05 )السموك تعديل استراتيجيات ألىمية الكمية الدرجة في 

 ،(799). ت قيمة بمغت فقد. التدريب ألثر ُتعزى األمور أولياء بين
 ،(2.61) تدريباُ  تمقوا الذين األمور ألولياء الحسابي المتوسط وبمغ

(. 2.46) تدريباً  يتمقوا لم الذين األمور ألولياء الحسابي والمتوسط
( α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظيرت كما
 التالية السموك تعديل استراتيجيات بعض أىمية متوسطات في

 ت قيمة بمغت فقد اإلخفاء، استراتيجية: التدريب ألثر ُتعزى
 واستراتيجية تدريبًا، تمقوا الذين األمور أولياء لصالح( 2.160)

 الذين األمور أولياء لصالح(  2.126) ت قيمة بمغت فقد العقاب،
 الثابتة الزمنية الفترة التعزيز جدول واستراتيجية تدريبًا، تمقوا
 واستراتيجية تدريبًا، تمقوا الذين األمور أولياء لصالح(  2.084)

 األمور أولياء لصالح( 2.040-) ت قيمة بمغت فقد اإلطفاء،
 .ل أدناه بوضح ذلكوالجدو  تدريباً  يتمقوا لم الذين

 12 جدول
استخدام استراتيجيات تعديل السموكالتدريب عمى ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"   

 لم يخضع لمتدريب خضع لمتدريب استراتيجيات تعديل السموك
 قيمة
 الداللة االحصائية ت

االنحراف  المتوسط الحسابي
 المعياري

المتوسط 
ابيالحس  

االنحراف 
 المعياري

 985. 019. 1.120 2.53 1.125 2.53 المعززات الغذائية
 611. 512. 1.353 2.05 1.668 2.27 المعززات المادية

 167. 1.398 1.471 2.27 1.407 2.87 المعززات النشاطية
 261. 1.134 498. 3.78 258. 3.93 المعززات االجتماعية

 015. 2.500 1.340 98. 1.604 2.00 المعززات الرمزية
 578. 560. 1.345 2.53 884. 2.73 التعزيز السمبي

 457. 748. 1.174 2.65 1.624 2.93 التمقين
 011. 2.600 1.466 2.00 1.163 3.07 اإلخفاء
 043. 2.064 1.391 2.09 1.438 2.93 التشكيل
 146. 1.472- 989. 2.20 676. 1.80 اإلطفاء

 264. 1.126 1.370 2.42 1.356 2.87 التسمسل
 212. 1.261 1.149 2.89 1.397 3.33 النمذجة

 155. 1.439 1.407 2.15 1.387 2.73 التعزيز التفاضمي لمسموكات األخرى
 114. 1.603 1.471 2.05 1.387 2.73 التعزيز التفاضمي لمسموك النقيض

 764. 301. 1.367 2.15 1.438 2.27 التعزيز التفاضمي لمنقصان التدريجي
 639. 471.- 1.419 2.20 1.604 2.00 تكمفة االستجابة

 259. 1.139 917. 58. 1.486 93. اإلقصاء
 098. 1.675 1.590 1.91 1.397 2.67 التصحيح الزائد  لموضع

 002. 3.174 1.271 2.60 488. 3.67 العقاب
 064. 1.884 1.677 2.24 1.457 3.13 جدول التعزيز النسبة الثابتة
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 11جدول تابع 

دول التعزيز النسبة المتغيرةج  2.20 1.424 2.20 1.532 .000 1.000 
 144. 1.477 1.644 1.76 1.598 2.47 جدول التعزيز الفترة الزمنية الثابتة

 166. 1.400- 1.486 1.60 1.414 1.00 جدول التعزيز الفترة الزمنية المتغيرة
 907. 117.- 1.613 1.25 1.568 1.20 القياس المستمر

يل تكرار حدوث السموكتسج  1.33 1.589 .96 1.490 .840 .404 
 429. 795. 1.515 1.04 1.765 1.40 تسجيل مدة حدوث السموك

 606. 517. 1.613 1.09 1.589 1.33 تسجيل الفواصل الزمنية
 085. 1.746 764. 2.01 632. 2.38 الدرجة الكمية لالستخدام

 
 = α) إحصائية لةدال ذات فروق وجود عدم النتائج أظيرت

 بين السموك تعديل استراتيجيات الستخدام الكمية الدرجة في (0.05
 ،(1.746) ت قيمة بمغت فقد. التدريب ألثر ُتعزى األمور أولياء
 لمتدريب خضعوا الذين األمور ألولياء الحسابي المتوسط وبمغ

 يخضعوا لم الذين األمور ألولياء الحسابي والمتوسط ،(2.38)
 داللة ذات فروق وجود النتائج أظيرت كما(. 2.01) لمتدريب
 بعض استخدام متوسطات في =α)   (0.05  إحصائية

 استراتيجية: التدريب ألثر ُتعزى التالية السموك تعديل استراتيجيات
 أولياء لصالح( 2.500) ت قيمة بمغت فقد الرمزية، المعززات
 ت قيمة بمغت فقد ،اإلخفاء واستراتيجية تدريبًا، تمقوا الذين األمور

 واستراتيجية تدريبًا، تمقوا الذين األمور أولياء لصالح( 2.600)
 الذين األمور أولياء لصالح(  3.174) ت قيمة بمغت فقد العقاب،

 .تدريباً  تمقوا
 النتائج مناقشة. 6

 أولياء واستخدام أىمية مستوى تقييم إلى الحالية الدراسة ىدفت     
 السموك، تعديل الستراتيجيات التوحد باضطرا ذوي الطمبة أمور

  بين ما تراوحت األىمية متوسطات أن الدراسة نتائج وأظيرت
 0.66) بين ما تراوحت االستخدام ومتوسطات ،(3.49 – 1.46)
 نوع باختبلف واالستخدام األىمية في تبايناً  ىناك وأن( 3.81 –

 إلى موراأل أولياء حاجة إلى النتيجة ىذه وتشير. االستراتيجية
 الدراسة نتائج أشارت فقد .السموك تعديل استراتيجيات عمى تدريب

 بالنسبة واستخداماً  أىمية األكثر ىي االستراتيجيات بعض ىناك أن

 قد و التوحد اضطراب ذوي األطفال تعميم في واألميات لآلباء
 حيث االجتماعية المعززات استراتيجية األولى المرتبة في جاءت

 الحســـابي والمتوســـط ،(3.49) ألىميتيا لحسابيا المتوسط بمغ
 الحياري دراسة مع النتيجة ىذه وتختمف ،(3.81) الستخداميا

 أىمية األكثر ىي النمذجة استراتيجية أن إلى أشارت التي[ 12]
 إلى النتيجة ىذه الباحث ويعزو األمور أولياء لدى واستخداماً 

 التعزيز، جداول مثل السموك تعديل استراتيجيات بعض طبيعة
 تدريب إلى تحتاج التي وغيرىا السموك حدوث ومدة تكرار وتسجيل
 أن إلى إضافة األخرى، االستراتيجيات مع مقارنةً  وممارسة وخبرة
 أولياء بألفة تفسيره يمكن االستراتيجيات ببعض األمور أولياء معرفة
 دراسة مع النتيجة ىذه وتتفق االستراتيجيات، ىذه لمثل األمور

 األمور أولياء معرفة أن أشارت التي[ 13] والعويدي الصمادي
 .السموكي والتعاقد واإلطفاء، اإلقصاء، ميارات في أقل كانت
 عدم الدراسة نتائج أظيرت فقد الجنس لمتغير بالنسبة أما     
 ألىمية الكمية الدرجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود

 عدم النتائج أظيرت كما السموك، تعديل استراتيجيات واستخدام
 واالستخدام األىمية حيث من االستراتيجيات معظم في فروق وجود
 بين النظر وجيات تقارب عمى مؤشر وىذا واألميات، اآلباء بين

 في السموك تعديل استراتيجيات واستخدام أىمية في واألميات اآلباء
  ةدراس من كل مع النتيجة ىذه وتتفق. األبناء سموك مع التعامل

 إلى أشارتا التي[ 12] الحياري ودراسة[ 13] والعويدي الصمادي
 استراتيجيات معظم في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم
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 ذات فروق وجود الحالية الدراسة نتائج أظيرت كما السموك، تعديل
 مثل االستراتيجيات بعض أىمية درجات في إحصائية داللة

 المستمر والقياس والعقاب، مقين،والت السمبي، التعزيز  استراتيجية
 دراسة مع النتائج ىذه وتتفق األميات، لصالح الفروق ىذه وكانت
 كانت االستراتيجيات بعض أن إلى أشارت التي[  12] الحياري
 فروق وجود الدراسة نتائج أظيرت كما األميات، لصالح الفروق
 بعض استخدام درجات متوسطات في إحصائية داللة ذات

 التعزيز وجدول االستجابة تكمفة  استراتيجية مثل يجياتاالسترات
 .اآلباء لصالح الفروق وكانت الثابتة الزمنية الفترة
 لمتغير تبعاً  واالستخدام األىمية مستوى في يتعمق فيما أما     
 فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظيرت فقد لؤلبناء، التوحد درجة
 واستخدام ألىمية الكمية الدرجة في إحصائية داللة ذات

 وقد. لؤلبناء التوحد درجة ألثر ُتعزى السموك تعديل استراتيجيات
 مشاركة يتطمب درجتو عن النظر بغض التوحد أن ذلك ُيعزى
 نتائج وأشارت كما. أخرى إلى درجة من يختمف ال بمستوى األسرة
 أىمية متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة
 التعزيز وجدول واإلقصاء، التمقين، مثل تيجياتاالسترا بعض
 المتوسطة، التوحد درجة لصالح الفروق وجاءت الثابتة النسبة
 بعض استخدام متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق ووجود

 التفاضمي والتعزيز النشاطية، المعززات مثل االستراتيجيات
 والقياس جي،التدري لمنقصان التفاضمي والتعزيز األخرى، لمسموكات
 درجة لصالح الفروق وجاءت الزمنية، الفواصل وتسجيل المستمر،

 التوحد درجة لصالح وكانت اإلطفاء واستراتيجية البسيطة، التوحد
 طالب لكل الفردية الطبيعة إلى التباين ىذا ُيعزى وقد. المتوسطة
 .السموكية مشكبلتو واختبلف

 الدراسة نتائج أظيرت فقد التعميمي المستوى لمتغير بالنسبة أما    
 الكمية الدرجة متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

 تعميم لمستوى ُتعزى السموك تعديل استراتيجيات واستخدام ألىمية
 والعويدي الصمادي دراسة مع تتفق ال النتيجة وىذه األمر، ولي

 لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى أشارت التي[ 13]
 دراسة مع الحالية الدراسة نتائج وتتفق. تعمماً  األكثر األمور ياءأول

 داللة ذات فروق وجود عدم إلى أشارت التي [12] الحياري
 ُتعزى السموك تعديل استراتيجيات واستخدام أىمية في إحصائية
 فروق وجود إلى الحالية الدراسة نتائج وأشارت. التعميمي لممستوى

 المعززات مثل االستراتيجيات بعض ميةأى في إحصائية داللة ذات
 درجة لصالح الفروق وجاءت واإلطفاء السمبي، والتعزيز الغذائية،

 استخدام في إحصائية داللة ذات فروق ووجود فأعمى، البكالوريوس
 الرمزية، والمعززات النشاطية، المعززات مثل االستراتيجيات بعض

 النقيض، لمسموك فاضميالت والتعزيز والتسمسل، واإلخفاء، والتمقين،
 .فأقل الدبموم درجة لصالح الفروق وجاءت
 فقد لمتدريب، بالخضوع المتعمق األخير لممتغير بالنسبة أما     

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظيرت
 ُتعزى السموك تعديل استراتيجيات واستخدام ألىمية الكمية الدرجة
 في إحصائية داللة ذات فروق وجود أظيرت كما التدريب، لمتغير

 اإلخفاء، مثل االستراتيجيات بعض أىمية درجات متوسطات
 الفروق وجاءت الثابتة، الزمنية الفترة التعزيز وجدول والعقاب،
 استخدام متوسطات وفي تدريبًا، تمقوا الذين األمور أولياء لصالح
 والعقاب، ء،واإلخفا الرمزية، المعززات مثل االستراتيجيات بعض

 وىذه تدريبًا، تمقوا الذين األمور أولياء لصالح الفروق وجاءت
 إلى أشارت التي [ 10,11,6] من كل دراسة مع تتفق النتيجة
 بعد األسرة بين التفاعل ميارات عمى ظيرت التي اإليجابية اآلثار

 تدريباً  األكثر األمور أولياء أن إذ منطقية، نتيجة وىذه التدريب،
 التي االستراتيجيات بعض عمى اطبلعاً  أكثر يكونوا نأ يفترض
  .أطفاليم مع وتطبيقيا اكتسابيا كيفية في وتدريب خبرة إلى تحتاج

 الدراسات تمك نتائج بين واالتفاق االختبلف من الرغم وعمى       
 جداً  الصعب من أنو إال الحالية، الدراسة موضوع تناولت التي
 عمى اعتمدت األساس في ياألن االستنتاجات، ىذه تعميم

 .التوحد اضطراب ذوي الطمبة أمور ألولياء الذاتية االستجابات
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 .التوصيات 7
 أىمية في األمور ألولياء تدريبية دورات عقد عمى العمل .1

 .السموك تعديل استراتيجيات واستخدام
 عينة تشمل بحيث مماثمة دراسات إجراء عمى الباحثين حث .2 

 .ةمختمف ومناطق أكبر
 .والنوعية الكمية والدراسات األبحاث من المزيد إجراء .3 
 اضطراب ذوي لؤلطفال المقدمة البرامج فاعمية من التحقق .4 

 تعديل استراتيجيات عمى تستند التي البرامج السيما التوحد،
 .السموك
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Abstract 
     The current study aimed to evaluating the level of importance and use of parents of students 

with autism to Behavior Modification strategies. Furthermore, the study attempted to explore 

whether the level of importance and use differ according to their gender, degree of autism of the 

sons, academic level and training. The sample of this study comprised of (70) parents (30 father 

and 40 mother). In order to achieve the goals of this study the “Inventory of the importance and 

the use to Behavior Modification strategies” was constructed. The final version of it consisted 

of (27) items. The results showed that parents of students with autism considered all items of 

“Inventory of the importance to Behavior Modification strategies”  are important , The mean 

was( 2,49) . The results also indicate no significant differences in total degrees of importance 

and use of Behavior Modification strategies can be attributed to sex or degree of autism or  

academic level  or training.           
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